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REPUBLICAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Processo licitatório 048/2020 
Tomada de Preço 002/2020 

 
 
O MUNICÍPIO DE SALGUEIRO, inscrito no CNPJ sob o nº 11.361.243/0001-71, através de sua Comissão 
Permanente de Licitação, constituída conforme disposto na Portaria n.º 468/2020 de 03 de Julho de 2020, de 
acordo com a Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores, torna público aos interessados que às 
08h30min do dia 25.08.2020 no Departamento de Licitações e Contratos, situada Rua Joaquim Sampaio, 279 , 
Nossa Senhora das Graças – Salgueiro - PE, Fone (87) 3871.7070 -, local para quaisquer esclarecimentos, estará 
promovendo licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO, julgamento Global, 
através de execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, objetivando a contratação 
especificada no subitem 1.1 deste Edital, regida pela Lei nº 8.666/93, alterações posteriores, Lei Complementar 
123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto 8.538/2015 e demais 
normas complementares pertinentes e pelas condições a seguir expostas: 
 
1.0 – DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
1.1 – A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa de engenharia especializada para 
eficientização com execução de serviços de implantação de luminárias convencionais e LED do sistema 
de Iluminação Pública, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, conforme 
solicitação expressa da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. 
 
1.2 – Os serviços objeto deste certame, deverão ser executados pela licitante vencedora, em total obediência 
aos Anexos deste Edital que ficam fazendo parte integrante do presente Edital, independentemente de 
transcrição. 
 
2.0 - DO PRAZO E VIGÊNCIA CONTRATUAL  
 
2.1 – O prazo para a prestação dos serviços objeto deste certame será de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data da emissão da Ordem de Serviço emitido pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos. 
 
2.2 - O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura e/ou da Ordem de Serviço, 
podendo ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido, se assim for da vontade das partes, na conformidade do 
estabelecido na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
3.0 – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
3.1 – Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do presente Certame serão 
provenientes da seguinte Dotação Orçamentária: 
 
Unidade Orçamentária: 13003 
Funcional Programática: 15 
Natureza da Despesa: 513 
Ação: 2.168 
Elemento: 3.3.90.39.00 
Fonte: 01 – 01 Recursos Próprios 
 
4.0 – DOS COMPONENTES DESTE EDITAL 
 
4.1 - Constitui anexos deste edital e dele fazem parte integrante, independentemente de transcrições: 
 
I. Termo de Referência  
II. Especificações Técnicas  
III. Planilha Orçamentária/ Composições/ Composição BDI/Memória de Cálculo; 
IV. Modelo da Proposta; 
V. Modelo Carta de Credenciamento; 
VI. Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
VII. Modelo de Atestado de Vistoria; 
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VIII. Minuta do Contrato. 
IX. Modelo de Declaração De Disponibilidade Dos Equipamentos, Das Máquinas E Do Pessoal 
Técnico Especializado 
X. Modelo de declaração de conhecimento do local do objeto da licitação 
XI. Modelo de declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos 
XII. Modelo Declaração de que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores 
 
5.0 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
5.1 – Somente poderão participar da presente licitação as empresas regularmente estabelecidas no país, que 
satisfaçam, integralmente, as condições previstas neste Edital, sendo vedada a participação de: 
 
5.1.1 - Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 
 
5.1.2 - Empresas temporariamente suspensa de licitar e impedidas de contratar com o município; 
 
5.1.3 - Estiverem sob processo de falência, concordata, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial; 
 
5.1.4 - Empresas das quais participe servidor ou dirigente de qualquer órgão, ou entidade vinculada ao 
Município de SALGUEIRO, bem assim a empresa da qual tal servidor/dirigente seja sócio, diretor, gerente ou 
responsável técnico; 
 
5.1.5 - Enquadradas nas disposições do art. 9º da Lei Federal n.º 8666/93; 
 
5.1.6 - Em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição. 

5.2 - Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, não podendo evocar 
nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta ou integral 
cumprimento do contrato, não sendo aceitas alegações posteriores. 

 
5.3 - Somente poderão participar da licitação empresas que atenderem às exigências deste Edital. 
 
5.4 - Cada empresa apresentará uma só proposta, não sendo admitidas alternativas. 

 

5.5 - Antes de ser processada a licitação, a Comissão Permanente de Licitação poderá, por motivo de interesse 
público, por sua iniciativa ou em consequência de solicitações de esclarecimentos, modificar este Edital e seus 
Anexos, bem como adiar ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas, devendo publicar, nos mesmos 
veículos nos quais foi publicado o AVISO do presente certame, as alterações feitas que, se interferirem na 
formulação das propostas, provocarão a reabertura do prazo inicialmente estabelecido. 

 

5.6 - A participação no presente Certame implica a aceitação plena e irrevogável das condições constantes neste 
Edital e seus Anexos. 

 

5.7 - As licitantes respondem pela fidelidade e legitimidade dos documentos apresentados em todas as etapas 
desta Tomada de Preços. 

 

5.8– Cada licitante deverá apresentar-se com apenas um representante legal que, devidamente munido de 
instrumento hábil de mandato, será o único admitido a intervir nas fases do processo licitatório, respondendo, 
assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-
se exibindo a Cédula de Identidade. 

 
5.8.1 – O credenciamento far-se-á através de instrumento público de procuração ou instrumento 
particular com firma reconhecida, com poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, em 
nome da proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá 
apresentar cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
6.0 – DO CADASTRO 
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6.1 – Os licitantes não cadastrados junto a Prefeitura Municipal de SALGUEIRO, deverão efetuar até o (3º) 
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, o seu cadastramento, no prédio sede da Prefeitura, 
situada à Rua Joaquim Sampaio, 279 – Nossa Senhora das Graças – SALGUEIRO-PE, das 08 às 12 horas, devendo 
para tanto, apresentar os seguintes documentos: 
 
I – Registro comercial, no caso de empresa individual; 
II – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores;  
III – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 
IV – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF; com 
situação ativa; 
V –Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
VI – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou Município, se houver, relativo ao domicílio 
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
VII – prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante 
ou outra equivalente na forma da Lei; 
VIII – Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, com prazo de validade em 
vigor, conforme dispositivo da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, artigo 29, inciso IV; 
IX- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, fornecida pelo TST - Tribunal 
Superior do Trabalho, com prazo de validade em vigor, nos termos do art. 642-A da CLT c/c o art. 29, 
Inciso V da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
X – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) 
meses da data de apresentação da proposta; 
XI – Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 
execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, tanto para os processos físicos quanto para os 
processos judiciais eletrônicos (PJe). 
XII - Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, da região 
onde está situada a sede da licitante.  
 
*Obs.: Os licitantes deverão apresentar a documentação supra, em cópia autenticada por cartório 
competente, em pasta classificadora, e dar entrada no Protocolo Geral da Prefeitura, no horário das 
08h às 13h.  
 
7.0 – DA REPRESENTAÇÃO 
 
7.1 – As empresas concorrentes poderão ser representadas, em todas as fases do processo licitatório, por seus 
titulares, diretores com poderes previstos em seus estatutos para esse fim ou por representantes legais, 
devidamente munidos de instrumento de mandato (item 5.8.1), com poderes específicos para prática de 
quaisquer atos do procedimento licitatório, inclusive àqueles relativos à interposição e desistência expressa de 
eventuais recursos administrativos. 
 
7.2 – As empresas que não se fizerem representar, nas condições e forma previstas nos itens 7.1, 5.8 e 5.8.1, 
não terão participação ativa durante o presente certame, impedidas, portanto, de assinar e rubricar todos e 
quaisquer documentos e atas, solicitar vistas, esclarecimentos e informações, requerer impugnações e/ou 
reconsiderações, interpor recurso, inclusive aqueles relativos á fase de habilitação, atos e decisões formais da 
Comissão que, só pode ser interpostos, dentro de suas fases correspondentes, sob pena de preclusão. 
 
7.3 – A não apresentação ou incorreções no instrumento de mandato, não inabilitará o licitante que, será 
considerado sem representante constituído, participando, porém, de todas as fases, como observador. 
 
8 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
8.1. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original ou em cópia autenticada por 
cartório competente ou por servidor integrante da Comissão de Licitação. 
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a) A autenticação de cópias, para efeito de atendimento ao disposto no caput, poderá ocorrer 
mediante a apresentação do documento original. 
 
b) Em nenhuma hipótese, tais documentos poderão conter borrões, emendas, rasuras, 
entrelinhas ou o uso de corretivo. 
 

8.2.  Os documentos/certidões que não apresentarem prazo de validade serão considerados válidos por um 
período de 90 (noventa) dias de sua emissão, salvo previsão de prazo diverso em lei ou em norma infralegal, 
ficando o licitante responsável por juntar a respectiva comprovação. 
 
8.3. Os documentos de habilitação devem ser apresentados em uma única via, com todas as folhas 
rubricadas e numeradas, com um termo de encerramento anexo, indicando, ainda, o número de folhas, a 
titulação do conteúdo, o nome do licitante e do objeto da licitação. 
 
8.4. O licitante deverá apresentar toda a documentação comprobatória da necessária qualificação no que se 
refere a: 

 
a) Habilitação Jurídica; 
B) Regularidade Fiscal e Trabalhista; 
C) Qualificação Econômica e Financeira; 
D) Qualificação Técnica; 
e) Documentos complementares: 

 

8.5. Documentos relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 

a) A empresa deverá apresentar o Certificado de Registro Cadastral (CRC) do Município de SALGUEIRO - 
PE. 
 

a.1) Os licitantes não cadastrados junto a Prefeitura Municipal de SALGUEIRO, deverão efetuar até o (3º) 
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, Conforme item 6.0. 

 

b) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede. 
 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 
sede, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 

c.1) Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva. 

 

d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 
local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores. 
 

e) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 
 

8.6. Documentos relativos à REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA: 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – 
CNPJ/MF; com situação ativa. 
 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, conforme o caso, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
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c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, efetuada mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União 
(DAU) por elas administrados. Essa certidão abrange inclusive os créditos tributários relativos às 
Contribuições Sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/91, 
nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 de 02/10/2014; 
 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada mediante o fornecimento 
de Certidão de Regularidade Fiscal - CRF emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede do licitante. 
Considerando – se o licitante com filial no Estado de Pernambuco, deverá apresentar, também, a CRF de 
Pernambuco; 
 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada mediante o fornecimento 
de Certidão Negativa de Débitos Fiscais emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou sede da licitante; 
 

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, mediante 
Certificado de Regularidade do FGTS; 
 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou certidão positiva com efeitos de negativa. 
 
h) O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 
34 da Lei Federal n° 11.488/07, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação 
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado. 
 
i) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal por parte de licitante 
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 

8.7. Documentos relativos à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
a. Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia–CREA, da empresa licitante e de 
seu(s) responsável(is), da região a que estiverem vinculados. 
 

a.1. No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no 
CREA do Estado de Pernambuco, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão 
regional quando da assinatura do contrato. 

 
b. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL, em nome da Empresa, expedido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, que comprove que a licitante tenha executado serviços semelhantes ao objeto 
desta licitação, conforme quantitativos abaixo relacionados: 
 

A. Reforma, remodelação, modernização ou eficientização de sistema de ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 
B. Instalação de luminárias, no sistema de ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 
C. Instalação de rede de baixa tensão, no sistema de ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 
 
b.1) A comprovação de acervo técnico, nas quantidades descritas acima, poderá ser feita por meio de 
um ou mais atestados. 
b.2) Para facilitar a análise da Comissão de Licitação, é recomendável que o licitante destaque, nas 
referidas certidões, os serviços cuja experiência se pretende comprovar e o seu respectivo 
quantitativo. 
b.3) Se a certidão e/ou atestado não for emitida pelo Contratante principal da obra (pessoa jurídica de 
direito público ou privado), deverá ser juntada à documentação pelo menos um dos seguintes 
documentos: 

b.3.1) declaração formal do Contratante principal confirmando que o Licitante tenha 
 participado da   execução do serviço objeto do contrato; 
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b.3.2) autorização da subcontratação pelo Contratante principal, em que conste  o nome do 
Licitante subcontratado para o qual se está emitindo o atestado; 

b.3.3) contrato firmado entre contratado principal e licitante subcontratado, 
 devidamente registrado no CREA. 

c) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data de apresentação da proposta, 
profissionais de nível superior ou outro reconhecido pelo CREA detentor de ATESTADO e/ou REGISTRO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA, devidamente registrados no CREA competente, acompanhado da respectiva 
Certidão de Acervo Técnico – CAT, que comprove ter o profissional executado os seguintes serviços: 
 

D. Reforma, remodelação, modernização ou eficientização de sistema de ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 
E. Instalação de luminárias, no sistema de ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 
F. Instalação de rede de baixa tensão, no sistema de ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

 
c.1) A comprovação do vínculo do profissional detentor do atestado técnico poderá ser feita pelas seguintes 
formas: no caso de empregado da empresa, por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social; no caso de 
sócio, através do contrato/estatuto social; no caso de prestador de serviços, mediante contrato escrito firmado 
com o licitante ou declaração de compromisso de vinculação futura do profissional detentor do atestado. 
 
c.2) No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos 
termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, 
desde que a substituição seja objeto de anuência do Contratante. 
C.3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável 
técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas; 
C.4) Não será(ão) aceito(s) atestado(s) emitido(s) pelo licitante em seu próprio nome; 
 
d. Não se admitem atestados de fiscalização, supervisão ou coordenação da execução de obras/serviços.  
 
e) Declaração, emitida pelo servidor a que se refere o item “e.1”, conforme o modelo de DECLARAÇÃO DE 
VISTORIA TÉCNICA - ANEXO VII, de que o licitante, por meio de representante designado para esse fim, 
vistoriou os locais onde a obra será realizada, e de que tem conhecimento de todas as informações necessárias 
à sua adequada execução.   
 

e.1) A vistoria será acompanhada por servidor designado, de segunda à sexta-feira, das 9:00 às 
12:00h, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (87) 3871.1120. 

   
e.2) As visitas não serão realizadas em mesmo horário pelos licitantes.  

 
e.3) O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até 
o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação.  

 
OBSERVAÇÃO: Em atendimento ao art. 41 da Lei Federal nº 8.666/93, que dispõe que “as impugnações 
devem ser levadas perante a administração até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos 
envelopes de habilitação”, o licitante deve proceder a vistoria técnica até o segundo dia útil que 
anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, visto que as impugnações ao edital, bem como os 
esclarecimentos e questionamentos devem ser, também, encaminhados à Administração nesse mesmo 
lapso temporal. Dessa forma, evitar-se-ão impugnações, esclarecimentos e questionamentos 
intempestivos. 
 
e.4) Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverá possuir formação na área de 
engenharia, devido à complexidade do objeto desta licitação, bem como estar devidamente 
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa 
comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 
 

f) A declaração de vistoria técnica, prevista no subitem “e”, pode, a critério do licitante, ser substituída 
por uma DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DO OBJETO DA LICITAÇÃO, assinada pelo responsável 
técnico, na qual atesta que tem conhecimento das condições e peculiaridades do local da obra, assumindo a 
responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude da não verificação das condições do local 
onde será executado o objeto, conforme o modelo ANEXO X. 
 
g) Relação explícita e declaração formal de disponibilidade dos equipamentos, das máquinas e do pessoal 
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técnico especializado, necessários à execução do objeto licitado, conforme o modelo ANEXO IX 
 

8.8. Documentos relativos à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor ou distribuidores 
(caso exista mais de um) da sede do licitante, ou de seu domicílio OU, no caso de empresa em recuperação 
judicial, que já tenha tido o plano de recuperação homologado em juízo, certidão emitida pela instância judicial 
competente que certifique que a licitante está apta econômica e financeiramente a participar do procedimento 
licitatório; 

 
a.1) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos distribuídos pelo 
sistema de Processo Judicial Eletrônicos - PJE da sede da licitante ou de seu domicílio, essa certidão 
somente será exigida quando a certidão negativa de Falência ou Recuperação Judicial do Estado da 
sede da licitante ou de seu domicílio (subitem “a”) contiver a ressalva expressa de que não abrange os 
processos judiciais eletrônicos. 

 
 
b) Garantia de participação, limitada a 1% do valor estimado da contratação, devendo ser apresentada 
juntamente com os demais documentos de habilitação no respectivo envelope. A garantia pode ser 
apresentada, a critério do licitante, nas seguintes modalidades: Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
seguro-garantia ou fiança bancária, conforme o art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

b.1) A garantia deverá ter o mesmo prazo de validade da proposta. Caso a proposta seja 
prorrogada, o prazo de validade da garantia, também, deverá ser prorrogado. 
 
b.2) Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Fazenda. 
 
b.3) Caso a licitante opte por garantia em dinheiro, deverá fazer depósito na conta corrente nº 
7478-0, agência 0870-2 do Banco do Brasil, em nome da Prefeitura Municipal de Salgueiro, juntando o 
comprovante da entrega da garantia no ENVELOPE “A” – HABILITAÇÃO, juntamente com a cópia do 
documento apresentado pelo licitante que comprova a garantia, conforme disposto do Art. 56 § 1º, 
Incisos I, II e III da Lei 8666/93. A garantia será devolvida após a após homologação. 
 
b.4) As garantias de participação das empresas licitantes serão devolvidas em até 30 (trinta) dias 
após a homologação do processo licitatório pela autoridade superior, atendendo à solicitação dos 
interessados. 
 
b.5) No caso de revogação ou anulação do processo licitatório, as importâncias oferecidas a título 
de garantia de participação serão liberadas, caso não exista recurso administrativo ou após o 
julgamento deste. 
 

 
8.9. Documentos complementares: 
 
a) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação, neste certame, 
sob as penalidades cabíveis, conforme o modelo a este Edital, ANEXO XI. 
 
b) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei 
Federal nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto Federal nº 4.358/02, conforme modelo a este Edital, ANEXO 
XII 

 
c) As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), bem como as cooperativas enquadradas 
no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007 (COOP), que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime 
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006 e alterações posteriores, deverão 
apresentar a respectiva declaração, conforme modelo disposto no ANEXO VI deste Edital; 

 
8.8 – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO: 
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8.8.1 – Não será concedida habilitação ao licitante que deixar de apresentar qualquer dos documentos referidos 
nos itens 8.3.1 a 8.7 ou apresentá-los em desacordo com as exigências estabelecidas neste Edital. 
 
8.8.2 – Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Comissão. 
 
8.8.3 – Os licitantes que não atenderem às exigências legais previstas neste capítulo, serão considerados 
inabilitados, ficando excluídos das fases subsequentes desta licitação, tudo de acordo e conforme preceitua o 
Parágrafo 4º do Art. 41 da Lei nº 8.666/93, atualizada pela Lei nº 8.883/94 (parágrafo 4º do Art. 41 - "A 
INABILITAÇÃO DO LICITANTE IMPORTA PRECLUSÃO DO SEU DIREITO DE PARTICIPAR DAS FASES 
SUBSEQUENTES"); ressalvadas as restrições relativas à regularidade fiscal das microempresas e 
empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar 123/06, alterada pelas Leis 
Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto 8.538/2015. 
 
8.8.4 – Os documentos de habilitação e a proposta comercial serão apresentados em envelopes separados, 
fechados, com o título grafado com os termos seguintes: 
 
Envelope "A" - Habilitação 
Prefeitura Municipal de SALGUEIRO 
Comissão Permanente de Licitações 
Processo Licitatório 048/2020 
Tomada de Preços 002/2020 
Objeto: contratação de empresa de engenharia especializada para eficientização com execução de 
serviços de implantação de luminárias convencionais e LED do sistema de Iluminação Pública. 
[Razão social da empresa licitante] 
[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 
 
8.8.5 – A entrega dos envelopes para a Habilitação dar-se-á no local, data e hora da abertura constante neste 
Edital. 
 
8.8.6 - DILIGÊNCIA 
 
8.8.6.1 - O Presidente poderá, a qualquer momento, solicitar aos licitantes a composição de preços 
unitários de serviços e/ou de materiais/equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que 
julgar necessários. 
 
8.8.6.2 - Em qualquer fase do procedimento licitatório, é facultado ao Presidente ou autoridade 
superior promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo. 
 
8.8.6.3 - Como resultado das diligências acima referidas, objetivando um juízo de verdade real, será 
permitida a inclusão de documentos ou informação necessários para apurar fatos existentes à época da 
licitação, concernentes à proposta de preços ou habilitação dos participantes, porém não 
documentados nos autos. 
 
9.0 – DA PROPOSTA 
 
9.1 – Só serão aceitas as propostas entregues dentro do prazo firmado neste Edital, ou seja, na data e hora da 
abertura, em envelope fechado, nos quais deverão constar: 
 
Envelope "B" - Proposta 
Prefeitura Municipal de SALGUEIRO 
Comissão Permanente de Licitações 
Processo Licitatório 048/2020 
Tomada de Preços 002/2020 
Objeto: contratação de empresa de engenharia especializada para eficientização com execução de 
serviços de implantação de luminárias convencionais e LED do sistema de Iluminação Pública. 
[Razão social da empresa licitante] 
[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 
 
9.2 – A proposta deve ser redigida em língua portuguesa em papel timbrado da empresa, digitada ou 
datilografada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada a última folha, com aposição de carimbo da 
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empresa ou licitante e assinatura, e rubricada as demais folhas; 
 
9.3 – O preço máximo admissível pela Prefeitura para execução dos serviços é de: R$ 893.144,84 (oitocentos 
noventa e três mil, cento e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos); 
 
9.4 – Será desclassificada a licitante que apresentar proposta com preço unitário superiores aos 
constantes nas Planilhas Orçamentárias (Anexo III) deste Edital.  
   
9.5 – A licitante deverá fazer constar na proposta o nome e a assinatura do Responsável Técnico, bem como o 
nº de registro do CREA, conforme a Resolução nº 282 de 24 de agosto de 1983, do CONFEA/CREA. 
 
9.6 – Não será aceita proposta que contenha ofertas e vantagens não previstas neste Edital, ou que esteja em 
desacordo com as especificações aqui existentes. 
 
9.7 – Deve conter o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados 
a partir da data de abertura das referidas propostas. 
 
9.8 – Não serão recebidos, em nenhuma hipótese, envelopes de habilitação e propostas, após iniciada a sessão 
de abertura dos mesmos. 
 
9.9 - O licitante deverá informar na proposta, os seguintes dados: Nº da Agência Bancária e Nº da Conta 
Corrente (Pessoa Jurídica); Nome do representante que irá assinar o contrato, Nº do CPF, Nº do RG, Estado 
civil, profissão e endereço residencial e Nome do responsável técnico pela obra e nº do CREA.  
 
9.10 - A empresa deverá apresentar planilha de composição de preços unitários, evidenciando de 
forma clara e detalhada o consumo e os preços de todos os insumos (materiais e mão de obra) 
utilizados para compor o preço final de cada item ofertado. 
 
10.0 – DO PROCEDIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
10.1 – Qualquer cidadão pode acompanhar o desenvolvimento do processo de licitação, desde que não interfira 
de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 
 
10.2 – Os envelopes referentes à documentação e à proposta deverão ser entregues pelo licitante ou por 
intermédio de representantes da firma licitante, simultaneamente, à Comissão Permanente de Licitação, em 02 
(dois) envelopes distintos, fechados, contendo os dados indicados no item anterior deste Edital, no dia e hora 
em que se realizar a abertura da Tomada de Preços, ou seja, conforme o preâmbulo deste Edital; 
 
10.3 – Serão abertos, inicialmente, para verificação, os envelopes contendo a documentação para habilitação; 
 
10.3.1 – Cumpridas as formalidades da habilitação, a Comissão Permanente de Licitações, após apresentar o 
resultado do julgamento, dará vista da documentação a todos os licitantes presentes à sessão de abertura, os 
quais deverão rubricar a mesma documentação, ficando esclarecido que qualquer contestação por parte dos 
licitantes sobre o julgamento da habilitação deve ser formalizada no momento, para que conste em ata, e 
solucionada antes da abertura dos envelopes contendo as propostas; 
 
10.4 – Concluída a fase de habilitação, desde que não exista qualquer impugnação ou recurso, a Comissão dará 
inicio a abertura dos envelopes contendo as propostas das empresas habilitadas. 
 
10.4.1 – Será lavrada ata na sessão de abertura, circunstanciada, na qual serão consignadas declarações, 
contestações ou impugnações porventura Interpostas por qualquer das licitantes e as demais ocorrências que 
interessem ao julgamento da licitação e será assinada pelo Presidente e pelos membros da Comissão, e 
facultativamente, pelos licitantes ou representantes das firmas licitantes presentes; entretanto, se estes se 
recusarem a assiná-la, esta circunstância deverá ser em tempo, consignada na ata; 
 
10.4.2 – A ata de que trata o subitem anterior não poderá conter rasuras nem entrelinhas, registrando-se nela, 
através de ressalvas, todos e quaisquer enganos ou emendas que porventura venham a ocorrer. 
 
11.0 – DO JULGAMENTO 
 
11.1 – O julgamento será realizado em conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, art., 43, 44 e 
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45 e a Lei Complementar 123/06. Será vencedora a empresa que apresentar menor preço global. 
 
11.2 – No caso de empate entre duas ou mais propostas e, depois de obedecido o disposto no § 2º do art. 3º da 
Lei n.º 8.666/93, o vencedor será escolhido mediante sorteio público, salvo se houver na margem de 10% (dez 
por cento) sobre o menor preço alguma microempresa ou empresa de pequeno porte, que deverá ser 
convocada para apresentar nova proposta, de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, sob 
pena de preclusão, conforme reza o artigo 44 §1º c/c o artigo 45, I da Lei Complementar 123/06, alterada pela 
Lei Complementar 147/2014,155/2016 e Decreto 8.538/2015. 
 
11.3 - As propostas serão analisadas pela Comissão de Licitação, com base em análise técnica do engenheiro 
da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que comporá a Comissão no referido certame; 
 
11.4 - O relatório da Comissão Permanente de Licitação, com a respectiva classificação das propostas 
apresentadas, será encaminhado à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para homologação e 
adjudicação; 
 
11.5 – O resultado do julgamento da Comissão Permanente de Licitação somente será considerado definitivo 
após a homologação pela instância superior. 
 
11.6 – Serão desclassificadas as propostas que: 
 
11.6.1 – Não atenderem às exigências contidas no presente Edital de Tomada de Preços nº 002/2020, 
especialmente em relação ao objeto do mesmo ou importarem condições nele não previstas; 
 
11.6.2 – Sejam omissas, vagas ou apresentarem irregularidades e defeitos capazes de dificultar o julgamento, a 
critério exclusivo da Comissão de licitação. 
 
11.6.3 – Contenham ofertas e vantagens não previstas neste Edital, ou estejam em desacordo com as 
especificações aqui exigidas. 
 
11.6.4 - Contenham preços excessivos (acima das planilhas orçamentárias) ou manifestamente inexequíveis 
(na forma do Art. 48, inciso II, da Lei 8.6666/93 e alterações); 
 
11.6.5 – Apresentem o prazo de validade das propostas inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da sua 
abertura; 
 
11.7 – Atendidas todas as exigências e especificações neste Edital de Tomada de Preços, a Comissão 
Permanente de Licitação, no julgamento das propostas, além de outras vantagens que a cargo da PMS-PE, 
possam ser ressaltadas, considerará vencedor aquele licitante que melhor atender as conveniências da própria 
PMS-PE, que ressalva o direito de decidir sobre o presente Edital de Tomada de Preços, reduzindo-o ou 
anulando-o no todo ou em parte, sendo que, em nenhum caso, caberá aos licitantes direito algum, de sob 
quaisquer pretexto ou títulos, exigir da PMS-PE, qualquer parcela de indenização; 
 
11.8 – Nenhum documento integrante da habilitação e/ou propostas poderá ser retirado do recinto onde está 
sendo procedida a reunião da abertura dos envelopes sem autorização da Comissão. 
 
12.0 – DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS 
 
12.1 – Os preços deverão ser cotados em reais e por preço global. 
 
12.2 – Existindo discrepância entre os valores unitários e totais, prevalecerão os unitários e, havendo 
discordância entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerão estes últimos. 
 
12.3 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do edital ou que apresentarem 
preços superiores aos constantes da Planilha orçamentária (Anexo II).  
 
13.0 – DOS RECURSOS AOS ATOS LICITATÓRIOS 
 
13.1 – Os recursos obedecerão ao que estabelece o art. 109 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
13.2 – O recurso referente à fase de habilitação terá efeito suspensivo e só será admitido antes do inicio da 
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abertura dos envelopes contendo as propostas, sob pena de preclusão. Tal recurso deverá ser por escrito em 
duas vias de igual forma e teor, dirigido ao Presidente da Comissão da Licitação e entregue mediante o 
recebimento registrado na 2ª (segunda) via, por parte de qualquer membro da Comissão Julgadora e deverá 
ocorrer no prazo legal e no horário das 08h às 13 h. 
 
13.3 – O recurso na fase de julgamento das propostas, também terá efeito suspensivo, deverá ser manifestado 
por escrito, em duas vias de igual forma e teor, dirigido ao Presidente da Comissão da Licitação e entregue 
mediante o recebimento registrado na 2.ª (segunda) via, por parte de qualquer membro da Comissão Julgadora 
e deverá ocorrer até o 5.º (quinto) dia útil, contados da data do ato impugnado, no horário das 08:00 às 13:00 
horas. 
 
13.4 – Os recursos interpostos fora do prazo não serão levados em consideração. 
 
14.0 – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 
14.1 – Este edital e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser assinado entre a PREFEITURA e o 
licitante vencedor, no qual ficará estabelecido que o foro da cidade de SALGUEIRO-PE será o único competente 
para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas da interposição dos termos contidos no instrumento 
contratual; 
 
14.2 - A LICITANTE VENCEDORA terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para assinar o contrato, a partir da sua 
convocação, sob pena de decair do direito à contratação, observadas ainda as regras do Art 81 da Lei nº 
8.666/93 e alterações. 
 
14.4 - A LICITANTE VENCEDORA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, conforme 
estabelece o art. 65, da Lei nº 8.666/93 e alterações, refletindo-se este percentual no valor global do contrato.    
 
14.5. DA GARANTIA CONTRATUTAL 
 
a) No ato de assinatura do contrato, deverá ser comprovada a prestação de garantia no percentual de 5% 
(cinco por cento) do valor total do contrato. 
 
b) A critério do contratado, a garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades: 
 
b.1) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
b.2) Seguro-garantia; ou 
b.3) Fiança bancária. 
 
c) Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos eventualmente 
decorrentes da execução do contrato, tais como a responsabilidade por multas e obrigações trabalhistas, 
previdenciárias ou sociais. 
 
d) A garantia deve estar em vigor durante toda a execução do contrato. 
 
e) Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 
 
f) No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos 
benefícios do artigo 827 do Código Civil. 
 
g) Em caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 
readequada ou renovada nas mesmas condições. 
 
h) Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de 
prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à 
respectiva reposição no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada. 
 
i) Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da 
Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada 
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monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante. 
 
15.0 – DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 
 
15.1 – Se a licitante vencedora deixar de cumprir os compromissos relativos aos prazos de validade da 
proposta, ou os concernentes as especificações e condições preestabelecidas no Edital e seus anexos, a PMS-PE 
poderá optar pela convocação das demais proponentes, obedecida sucessivamente à ordem de classificação, ou 
pela realização de novo processo licitatório. 
 
15.2 – Por inexecução total ou parcial de qualquer das condições estabelecidas neste Edital, especialmente 
àquelas pertinentes ao prazo de execução dos serviços, a PMS-PE poderá, independentemente de cobrança de 
multas e garantida a prévia defesa, aplicar ao fornecedor, as seguintes sanções: 
 
I – Advertência; 
II – Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a dois (02) anos; 
III – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida quando o fornecedor ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 
15.3 – As sanções previstas nos incisos II e III acima poderão também ser aplicadas ao licitante que, em razão 
de contratos regidos pela Lei nº 8.666/93, tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos 
da licitação ou demonstre não possuir idoneidade para contratar com a administração, em virtude dos atos 
ilícitos praticados.  
 
16.0 – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 
16.1 – A Licitante Contratada será responsável por qualquer erro ou incorreção nos serviços e sua correção não 
acarretará nenhum ônus para o Município de SALGUEIRO. 
 
17.0 – DO PAGAMENTO  
 
17.1 – O pagamento do valor contratado será efetuado após a realização dos serviços, até o 12º dia úteis 
contado do atesto na nota fiscal/fatura pelo responsável do bem ou serviço, conforme boletim de medição dos 
serviços efetivamente realizados, acompanhados dos documentos de cobrança, aprovados e atestados pela 
Fiscalização da Secretaria Serviços Públicos, após emissão do empenho e posterior apresentação da nota 
fiscal ou fatura aprovada.  
 
17.2 – Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para pagamento, contados da data final do 
período de adimplemento de cada parcela estipulada; 

17.3 - Os pagamentos dos serviços executados obedecerão rigorosamente os itens e valores constantes na 
planilha orçamentária apresentados na proposta financeira, no ato da licitação. 

17.4 – A Secretaria da Fazenda Municipal não efetuará nenhum pagamento de serviços que não se enquadrem 
nas formas estabelecidas no Edital, nem fará qualquer tipo de adiantamentos por serviços a serem realizados, 
nem pagará qualquer valor de compensação pelo período de processamento dos pagamentos das faturas 
dentro dos 30 dias previstos. 

17.5 - Nos documentos de cobranças deverão constar obrigatoriamente o número do contrato, o período de 
medição, o número da medição, o objeto do contrato e as demais exigências contábeis – discriminar os 
percentuais de materiais, mão de obra, CSLL, IRRF, ISS e COFINS. 
 
17.6 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela CONTRATANTE, 
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da 
seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP 
Onde:  



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
Rua Joaquim Sampaio, 279 – Nossa Senhora das Graças – CEP: 56000-000 – Salgueiro – PE - Fone: (87) 3871 7070 

/ CNPJ: 11.361.243/0001-71 

EM = Encargos moratórios; 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)  I = (6/100)  I = 0,0001644 
365                        365 
TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
 
17.6.1 - A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da 
ocorrência. 
 
17.7 – A Secretaria Municipal de Serviços Públicos Urbana encaminhará a Secretaria Municipal da Fazenda, a 
solicitação de pagamento acompanhada de toda a documentação necessária a sua liquidação. 
 
17.8 – A contratada ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% (um por cento) do valor da fatura, pelo 
não cumprimento das tarefas determinadas na planilha orçamentária, desde que comprovada a 
responsabilidade da CONTRATADA. O valor correspondente deverá ser descontado na fatura mensal. 
 
17.9 – Nenhum pagamento será efetuado à licitante devedora, enquanto pendente de liquidação, qualquer 
obrigação financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade. 
 
17.10 - A CONTRATADA deverá apresentar a Secretaria Municipal da Fazenda, para fins de pagamento, os 
seguintes documentos atualizados: 
 
I – Certidão Negativa de Débitos para com o INSS (CND), na forma exigida pela Constituição Federal em seu art. 
195, § 3º; 
II – Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal; 
III – Certidão de Regularidade com o FGTS.  
IV - Certidão de quitação de Tributos Federais, administradas pela Secretaria da Receita Federal. 
V – Certidão Negativa de débitos de Tributos e Contribuições Municipais; 
VI -Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
 
17.12 - O pagamento será efetuado mediante crédito aberto em conta corrente em nome da contratada. 
 
17.13 - O produto resultante de 1% (um por cento) sobre todos os valores e pagamentos realizados 
pelo Município de Salgueiro, relativos ao objeto deste edital serão creditados, automaticamente, no 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓGIOS, no que diz respeito aos valores pagos com 
recurso próprio. 
 
18.0 – DAS PENALIDADES 
 
18.1 – O contratado ficará sujeito à multa moratória de 0,5% (cinco décimo por cento) ao dia, sobre o valor 
total do contrato pelo não cumprimento do prazo fixado neste edital, ou pelo inadimplemento de qualquer 
obrigação contratual. 
 
18.2 – A multa a que se refere o item anterior será descontada dos pagamentos devidos pela PMS-PE, da 
garantia contratual ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente e poderá ser aplicada 
cumulativamente com as demais sanções já previstas. 
 
19.0 – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
19.1 – Os serviços constantes neste contrato serão fiscalizados por servidor ou comissão de servidores, 
designados pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, doravante denominada “Fiscalização”, que terão 
autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da 
execução contratual. 
 
19.2 - À Fiscalização compete, entre outras atribuições: 
 
I – solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências 
necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos 
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documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências. 
II – acompanhar os serviços e atestar seu recebimento definitivo; 
III - encaminhar a Secretaria da Fazenda Municipal os documentos que relacionem as importâncias relativas 
e multas aplicadas à Contratada, bem como os referentes ao pagamento. 
 
19.3 – A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais. 
 
20.0 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
20.1 – Em conformidade com os artigos 73, inciso I, a 76 da Lei nº 8.666/93, mediante recibo, o objeto deste 
contrato será recebido pela Fiscalização da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. 
a) O recebimento provisório dos serviços será promovido pelo Município, através de sua Assessoria Técnica, 
constituída pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que verificará e atestará o cumprimento de todas 
as exigências contratuais, emitindo parecer conclusivo, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
comunicação, por escrito, da contratada, informando a conclusão dos serviços. 
b) O recebimento definitivo dos serviços será feito após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
emissão do parecer conclusivo da Assessoria Técnica. Durante esse período a Contratada terá sob sua 
responsabilidade o perfeito funcionamento das instalações por ela construídas. Qualquer falha construtiva ou 
de funcionamento, deverá ser prontamente reparada pela CONTRATADA, estando esta sujeita, ainda, às 
sanções de que trata a Cláusula Nona do presente contrato. 
c) O termo de recebimento definitivo dos serviços será registrado na Secretaria Municipal de Serviços 
Públicos e não isenta a contratada das responsabilidades cominadas no art. 618 do Código Civil Brasileiro de 
2007. 
 
 
 
21.0 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
21.1 – Fica assegurado ao Município de SALGUEIRO, o direito de, no interesse da administração, sem que caiba 
aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização; 
 
21.2 – Adiar a data de abertura das propostas à presente licitação, dando conhecimento aos interessados 
através de fax, telex ou telegrama, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data inicialmente 
marcada; 
 
21.3 – Aceitar ou rejeitar qualquer proposta, revogar o processo licitatório, por razões de interesse público 
decorrentes de fatos superveniente, devidamente comprovados, e/ou anulá-lo por ilegalidade, de oficio ou 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, a qualquer tempo antes da 
adjudicação dos serviços; 
 
21.4 – Alterar as condições desta licitação, as especificações e qualquer documento pertinente a esta licitação, 
desde que fixe novo prazo para apresentação das propostas. 
 
21.5 – Decairá do direito de impugnar os termos da presente Tomada de Preços o licitante que, tendo-a aceita 
sem objeção, venha a apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação e proposta, falhas ou 
irregularidades. Qualquer impugnação deverá ser efetuada por escrito e protocolada no setor de protocolo da 
PMS no endereço constante do item 21.8. 
 
21.6 – É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, da execução dos serviços que forem adjudicados 
em consequência desta licitação, sem expressa autorização da PMS-PE. 
 
21.7 – A autorização para início da execução dos serviços objeto desta licitação se dará mediante a emissão, 
pelo Município de SALGUEIRO, da Ordem de Serviços. 
 
21.8 – Quaisquer elementos, informações, esclarecimentos e impugnação, relativos a esta licitação, na 
modalidade de Tomada de Preços, serão prestados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, 
na sede da Prefeitura Municipal de SALGUEIRO - PE, sito na Rua Joaquim Sampaio, 279 – Nossa Senhora 
das Graças - SALGUEIRO - PE, de 08 às 13 horas, fone (087) 3871-7070, local onde o presente edital poderá 
ser disponibilizado. 
 
21.9 – O não comparecimento do licitante a qualquer ato de abertura dos envelopes, ou a falta de sua 
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assinatura na respectiva ata, implicará na aceitação das decisões da Comissão Permanente de Licitação. 
 
21.10 – A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das normas constantes do 
presente certame. 

21.11 - O resultado e demais atos passiveis de divulgação pertinentes a esta licitação serão divulgados no 
Diário Oficial do Município, e em outros meios de imprensa oficial, caso se faça necessário. 
21.12 – A Comissão Permanente de Licitação, através de qualquer dos seus membros, poderá autenticar a cópia 
de documento, à vista da apreciação do respectivo original. 
 

 
Salgueiro/PE, 06 de agosto de 2020. 

 
Walter Alencar Junior 

Presidente 
 

Jayron Allan Costa Pereira 
Membro 

 
Ejânia Ferreira de Sousa 

Membro 
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ANEXO I   

TERMO DE REFERÊNCIA 

OBJETO 

O objeto deste Termo de Referência é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 
EFICIENTIZAÇÃO COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS CONVECIONAIS E LED 
DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS 

JUSTIFICATIVA 

A atual gestão municipal, ciente de que uma iluminação pública eficiente, contribui para a segurança pública, 
tanto do trânsito, quanto dos pedestres, e que o município tem como base a melhoria da iluminação de ruas, 
praças, avenidas, túneis, passagens subterrâneas, jardins, vias, estradas, passarelas, abrigos de usuários de 
transportes coletivos, logradouros de uso comum e livre acesso, inclusive a iluminação de monumentos, 
fachadas, fontes luminosas e obras de arte de valor histórico, cultural ou ambiental que devem estar 
eficientemente iluminadas, buscando uma melhor estruturação, com serviços de melhoria e eficientização, 
necessários ao bom desempenho do sistema de iluminação municipal. 

O Sistema de Iluminação Pública do Município de Salgueiro é composto predominantemente por redes de 
alimentação aéreas, lâmpadas de vapor de sódio em sua maioria, mas que ainda contém um grande número de 
lâmpadas de vapor de mercúrio, extremamente ineficiente e com alto índice de metais pesados, assim como 
lâmpadas incandescentes e fluorescentes, que já não são mais usadas para a Iluminação Pública pelo fato da 
existência de tecnologias muito mais avançadas. 

ESCOPO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO 

Conforme Projeto Básico. 

CONTROLE E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

CONTROLE 

A Empresa Contratada colocará à disposição da Contratante os seguintes instrumentos: 

 Relatório mensal sobre os resultados da execução dos serviços; 
 Acesso dos representantes da Contratante para verificar, em campo ou por consulta, os 

documentos técnicos e se os serviços estão sendo executados conforme as prescrições do Contrato. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

Somente serão medidos os serviços executados de acordo com as especificações técnicas contratuais. 

A Contratante elaborará, mensalmente, a medição dos serviços executados baseada nas disposições contidas 
nos itens 3 e 4 deste Termo de Referência, adotando os seguintes procedimentos básicos: 

Serviços de Implantação 

Os dados de utilização de equipes e materiais do Serviço serão consolidados no período de 1 a 30/31 
de cada mês, com exceção do primeiro mês do Contrato, quando serão consolidados os serviços 
realizados do primeiro dia do Contrato até o dia 30/31 do primeiro mês de Contrato. Assim, para 
efeitos de medição serão consideradas as quantidades efetivamente executadas e aprovadas pela 
Contratante, tanto de utilização de equipes como de fornecimentos de materiais. 

O valor da medição será obtido mediante a aplicação dos preços unitários constantes na planilha de 
orçamento, integrante do Contrato, as quantidades efetivamente executadas e aprovadas pela 
Contratante. 

Para efeito da elaboração do Boletim de Medição para faturamento, aos créditos de todos os serviços 
realizados, serão abatidos todos os valores correspondentes às eventuais penalidades, sendo 
aprovado o valor líquido dessa soma. 

Ao final do processo, representantes da Secretária de Serviços Públicos, atestarão os dados de 
execução dos serviços, nos boletins e enviarão ao setor competente para o pagamento. 
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Após a emissão do Boletim de Medição e aprovação da Contratante e Contratada, esta emitirá a respectiva Nota 
Fiscal, que deverá ser atestada pela Fiscalização do CONTRATANTE, onde deverá constar, rigorosamente, as 
seguintes informações, todos devidamente atestados pelo fiscal da CONTRATANTE: 

 Modalidade e o Número da Licitação 
 Número do Contrato 
 Objeto do Contrato 
 Número da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 
 Número do Boletim de Medição. 

PAGAMENTO 

A remuneração mensal a ser paga pela Contratante, pelos serviços objeto deste Termo de Referência, será 
determinada em função dos serviços efetivamente realizados, considerando as quantidades de serviço 
efetivamente realizados de acordo com os critérios de medição e pagamento constantes do item 4 deste Termo 
de Referência, conforme medição mensal, submetida à aprovação da Contratante. 

Em hipótese alguma será admitido pagamento de parcela diferente daquelas definidas neste Termo de 
Referência, em especial quanto a mobilização, instalação e desmobilização da Empresa Contratada. 

O pagamento dos serviços será efetuado mensalmente, até o 30º (trigésimo) dia após a aprovação da execução 
dos serviços pela Contratante e entrega da fatura pela Empresa Contratada, com base no Boletim de Medição 
expedido pela Contratante. 

Os serviços serão realizados na modalidade de preço unitários, sendo pagos de acordo com os serviços 
efetivamente realizados, considerando a prestação de mensal dos serviços de implantação e de itens 
descartados e a quantidade da equipe eventual utilizada, conforme medições mensais apresentadas pela 
Contratada e submetidas à aprovação da Contratante. 

Os serviços serão pagos pelos preços unitários contratuais, conforme critérios estabelecidos no item 4.2 deste 
Termo de Referência, estando neles incluídos todos os custos com equipamento, ferramentas, sinalização e 
pessoal necessário, bem como os encargos e outras despesas inerentes à sua execução. 

Preços unitários são os valores correspondentes à realização de uma unidade de serviço com análise de todos 
os valores unitários ou globais, salvo menção explícita em contrário. Dentre outros, foram considerados os 
custos e despesas relativas a: 

 Fornecimento, carga, transporte, descarga, manuseio, armazenagem, proteção e guarda de 
materiais de consumo, tais como: lâmpadas, reatores, braços de luminárias, cabos elétricos etc., além de 
materiais de uso geral, necessários às atividades relacionadas ao planejamento, elaboração dos planos de 
trabalho e à execução dos serviços;  

 Mobilização e desmobilização, uniformes nos padrões determinados pela Contratante, 
transporte, alimentação, assistência social, equipamentos de proteção individual e quaisquer outros 
necessários à segurança pessoal e/ou execução dos serviços; 

 Fornecimento, operação e manutenção de todos os veículos e equipamentos, utilizados pela 
Empresa Contratada, e necessários à execução dos serviços objeto do Contrato; 

 Fornecimento e manutenção de todas as ferramentas necessárias à execução adequada dos 
serviços objeto do Contrato, tais como: escadas, alicates etc.; 

 Disponibilização, utilização e manutenção de todas as instalações necessárias ao cumprimento 
do objeto contratual, em consonância com o disposto neste Termo de Referência; 

 Fornecimento, operação e implantação dos sistemas nas instalações utilizadas pela Contratada, 
no cumprimento do objetivo contratual; 

 Salários, encargos sociais e administrativos, benefícios, impostos e taxas, amortizações, 
licenciamentos, inclusive os ambientais, seguros, despesas financeiras de capital e de administração, 
depreciação, capital de giro, lucro e quaisquer outros relativos a benefícios e despesas diretas ou indiretas. 

O pagamento da primeira fatura estará condicionado à apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica 
– ART e das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias e do recolhimento do FGTS de todos os 
prestadores de serviço vinculados ao Contrato. As demais faturas estarão condicionadas apenas aos 
recolhimentos das contribuições acima citadas. 

O ISS e demais contribuições legais serão recolhidas mediante descontos diretos na fatura mensal. 

Em hipótese alguma será admitido pagamento de parcela diferente daquelas definidas neste Termo de 
Referência. 
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OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A fiscalização do cumprimento do Contrato caberá a Secretária de Serviços Públicos. 

A Fiscalização direcionará à Empresa Contratada todos os serviços de Implantação do Sistema de Iluminação 
Pública que lhe sejam demandados e que estejam inseridos no Contrato, propiciando-lhe exclusividade na 
execução dos serviços contratados durante a vigência do Contrato, em todo o Município de Salgueiro. 

São ainda obrigações da Contratante: 

 Colocar à disposição da Empresa Contratada cópia dos documentos técnicos descritivos 
existentes e integrantes do acervo do Serviço de Iluminação Pública do Município, tais como: 
Catálogos, manuais de operação, manuais de fornecedores, plantas, esquemas, fichários, 
necessários a execução do Contrato; 

 Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento; 
 Permitir o livre acesso da Empresa Contratada aos locais onde serão realizados os serviços; 
 Fiscalizar a execução dos serviços, direta ou indiretamente, através de fiscal designado, a quem 

compete, também, anotar no Diário de Serviços, todas as ocorrências relacionadas com a execução 
do Contrato, determinando o que for necessário para regularizar as faltas ou defeitos observados, 
submetendo à autoridade competente da Contratante o que ultrapassar a sua competência, em 
tempo hábil, para adoção das medidas convenientes; 

 Velar pela manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, durante a execução do 
Contrato, inclusive na hipótese de eventual paralisação dos serviços. 

 Proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da Empresa Contratada aos locais que 
estiverem sob jurisdição da Prefeitura, onde se encontrem instalados os equipamentos destinados 
à execução dos serviços previstos neste Termo de Referência; 

 Interceder junto às autoridades competentes no sentido de facilitar a execução dos serviços 
contratados; 

 Informar, aos usuários dos serviços de iluminação pública das obrigações e dos limites 
contratuais visando a caracterizar a ação da Empresa Contratada; 

 Garantir ao longo da execução dos serviços a mobilização de veículos e pessoal destinado a equipe 
operacional leve. 

 Repassar à Empresa Contratada a as informações que lhe chegarem sobre qualquer mau 
funcionamento do Sistema de Controle do Contrato. 

OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA 

A Empresa Contratada se obriga a permitir ao pessoal da Fiscalização livre acesso em todas as suas 
dependências, possibilitando o exame das instalações e das anotações relativas aos equipamentos, registro de 
pessoal e todos os materiais referentes aos serviços contratados. 

A Empresa Contratada deverá cooperar quanto à observância dos dispositivos referentes à segurança do 
trabalho e da própria execução dos serviços, informando à Fiscalização sobre casos de infração, notadamente 
sobre o caso de descumprimentos das programações de trabalho, dos controles dos estoques de materiais e das 
condições e uso dos equipamentos de segurança, tanto individuais quanto coletivos, após a assinatura do 
Contrato. 

A Empresa Contratada, ou os seus representantes e/ou os seus responsáveis técnicos terão a obrigação de 
estar presentes no escritório da Contratante ou em campo, sempre que convocados, cada vez que isso seja 
necessário. 

São obrigações da Empresa Contratada: 

 Cumprir fielmente o estabelecido neste Termo de Referência e no Contrato, na forma e no prazo 
ajustado, fornecendo equipamentos, instalações, ferramentas, materiais e mão-de-obra 
necessários; 

 Observar rigorosamente as normas técnicas e de operação da Companhia Energética de 
Pernambuco – CELPE; 

 Observar, na execução dos serviços, os regulamentos, as posturas edilícias, as leis, inclusive de 
segurança e medicina do trabalho e de segurança pública, bem como as normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas/ABNT; 

 Providenciar, às suas expensas, junto ao CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica/ART; 
 Acatar as exigências dos Poderes Públicos e pagar, às suas expensas, as multas que lhe sejam 

impostas pelas autoridades; 
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 Dar integral cumprimento às especificações constantes no Edital e seus Anexos, bem como em sua 
Proposta e ao Processo Administrativo que originou o Contrato, os quais passam a integrar este 
instrumento, independentemente de transcrição; 

 Responder por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do Contrato, bem como salários dos profissionais envolvidos na execução do objeto 
contratual, assumindo que sua inadimplência não transfere à Contratante a responsabilidade por 
seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato; 

 Executar os serviços contratados, cumprindo as obrigações estabelecidas neste Termo de 
Referência, no Contrato, nos seus Anexos e em eventuais Aditivos, assumindo os compromissos 
pelos resultados programados em consonância com os custos estimados, respeitando as normas 
legais que regulam sua atuação; 

 Responsabilizar-se: 

 Por quaisquer perdas e danos causados por seus empregados, dentro da área e das 
dependências dos locais onde serão executados os serviços; 

 Por quaisquer acidentes na execução dos serviços, inclusive quanto às redes de serviços 
públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem as destruições ou 
danificações aos bens públicos, inclusive aqueles que, na hipótese de mora da Contratada, 
decorram de caso fortuito ou força maior, estendendo-se essa responsabilidade até a 
assinatura do “Termo de Recebimento Definitivo” e a integral liquidação de indenização 
acaso devida a terceiros; 

 Pela correção dos defeitos notificados pela Fiscalização da Contratante, quando a 
Contratada terá 2 (dois) dias úteis para as respectivas correções, quando outro prazo não 
for assinalado; 

 Refazer os serviços, sem ônus para a Contratante, caso não atendam às especificações, de acordo 
com a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; 

 Providenciar e manter na obra Livro Diário onde serão registradas, pelas partes, todas as 
ocorrências julgadas relevantes: 

 O Livro Diário deverá conter Termo de Abertura assinado por ambas as partes e páginas 
numeradas, sendo que cada página deverá ser composta de três vias de mesma numeração, 
sendo duas destacáveis e uma fixa; 

 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação jurídica relativas à regularidade fiscal exigidas no Artigo 29 da 
Lei nº 8.666/93, atualizada, apresentando seus comprovantes de regularidade sempre que 
exigidos pela Contratante; 

 Indicar representante aceito pela Contratante, para representá-la na execução do Contrato, sendo 
que a substituição somente será admitida em situações excepcionais por profissional de 
qualificação idêntica ou superior, com aprovação prévia da Contratante; 

 Responder, durante 01 (um) ano, pela qualidade do objeto contratado, após a assinatura do 
Termo de Recebimento Definitivo, salvo na hipótese de vício oculto; 

 Responsabilizar-se por cumprir às normas legais pertinentes à Segurança, Higiene e Medicina do 
Trabalho, bem como fornecimento de condições mínimas para o cumprimento das medidas e 
normas de segurança, higiene e medicina do trabalho; 

 Responsabilizar-se para que as equipes em serviço permaneçam durante o horário de trabalho 
com fardamento completo, crachá, todos os equipamentos de segurança (EPI e EPC), materiais e 
ferramentas necessários ao desempenho das tarefas, levando em consideração as Especificações 
Técnicas e necessárias para o Plano de Segurança (o não cumprimento desta condição impedirá a 
equipe de executar os serviços); 

 Responsabilizar-se pelo transporte entre as instalações da Contratada e as frentes de serviço (o 
não cumprimento desta condição impedirá a equipe de executar os serviços); 

 Todos os serviços que apresentarem defeitos, erros, omissões ou quaisquer outras 
irregularidades constatadas pela Fiscalização da Contratante, deverão ser refeitos pela 
Contratada, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Salgueiro; 

 Organizar um conjunto de equipes de campo disponibilizadas aos serviços, devidamente 
qualificadas, uniformizadas e com identidade visual própria, associada à identidade do Município, 
de modo a evidenciar que os serviços de estejam sendo realizados pela Empresa Contratada a 
serviço do Município; 

 Responsabilizar-se pela logística, tanto de equipes, veículos e materiais, de forma a realizar os 
serviços dentro dos prazos pactuados; 
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 Responsabilizar-se pelo confinamento e descarte dos resíduos retirados, transporte e disposição 
final, sem danos ao meio ambiente, na forma prevista na legislação ambiental vigente; 

 Apresentar juntamente com a medição dos serviços realizados mensamente, certificado ambiental 
proferido por empresa autorizada a receber o produto descartado, conforme Nº 9605, de 12 de 
fevereiro de 1998. (Lâmpadas de Descarga e Reatores); 

 Adotar todas as medidas de segurança, em consonância com a Norma Regulamentadora nº 10 – 
Segurança em Serviços em Eletricidade, nº 18 que tratada das Condições e Meio Ambiente de 
Trabalho na Indústria da Construção, publicada através da Portaria GM nº 3.214 de 08 de junho 
de 1978 e posteriores alterações e atualizações publicadas através da Portaria DSST nº 02 de 20 
de maio de 1992, das Portarias SSST nº 04 de 04 de julho de 1995, nº 07 de 03 de março de 1997, 
nº 12 de 06 de maio de 1997, nº 20 de 17 de abril de 1998 e nº 63 de 28 de dezembro de 1998, 
das Portarias SIT nº 30 de 13 de dezembro de 2000 e de 20 de dezembro de 2001, nº 13 de 09 de 
julho de 2002, nº 114 de 17 de janeiro de 2005, nº 157 de 10 de abril de 2007, nº 15 de 03 de 
julho de 2007, nº 40 de 07 de março de 2008 e nº 201 de 21 de janeiro de 2011, bem como com as 
demais legislações vigentes sobre segurança, medicina e higiene do trabalho (Deverá ser 
apresentado pelo Eng. de Segurança da empresa Contratada, toda documentação referente as 
atividades, antes do início das mesmas para a autorização de início dos serviços, e mantê-las 
sempre em dia); 

 Submeter os materiais a serem utilizados para inspeção pelo Município, antes de sua utilização; 
 Manter, em elevado nível de cortesia e eficiência, o relacionamento permanente com a 

Fiscalização da Contratante e os contribuintes; 
 Assumir o ônus financeiro decorrente de falhas, omissões, defeitos de instalação e prejuízos 

outros derivados da má execução do Contrato; 
 Manter sistemática de informação, através de meio de comunicação adequado; 
 Aceitar as indicações de prioridade por parte da Fiscalização, na execução dos serviços; 
 Responsabilizar-se, em relação a terceiros, por qualquer dano corporal e/ou material, quer seja 

decorrente, ou não, de suas ações ou omissões na execução do Contrato decorrente dos serviços 
estabelecidos este Termo de Referência, posto que lhe cabe a obrigação de assumir a 
responsabilidade pelos danos decorrentes da execução do Contrato, independentemente da 
existência de culpa ou dolo da sua parte, salvo se a Contratada provar que a culpa tenha sido 
exclusiva da Contratante ou da pessoa que sofreu o dano; 

 Assegurar à Contratante o direito de fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços contratados, 
especialmente no que diz respeito ao cumprimento das metas de qualidade no gerenciamento do 
Sistema de Iluminação Pública, conforme previsto neste Termo de Referência; 

 Atender consulta sobre modificações que a Contratante pretenda executar nas instalações de 
iluminação pública, informando se as realizações dessas modificações são compatíveis com os 
compromissos assumidos no Contrato, quais as eventuais implicações financeiras, devidamente 
justificadas que resultarão para a Contratante, bem como eventuais consequências relativas à 
aplicação dos dispositivos do presente Termo de Referência; 

 Envidar esforços junto aos órgãos do poder público em geral no sentido de realizar consulta sobre 
o que possa dificultar a execução dos serviços contratados, com antecedência mínima de 5 (cinco) 
dias, antes; 

 Promover a realização dos seus serviços de forma a que não ocorram desencontros com os 
desenvolvimentos pela Contratante, informando esta da necessidade de rever a sua programação, 
quando for o caso; 

 Manter sistema de comunicação via celular entre a sede dos serviços da Contratada, suas viaturas 
de apoio as equipes de trabalho e o setor competente da Contratante, permitindo assim maior 
agilidade nos atendimentos de urgência e Fiscalização; 

 Garantir ao longo da execução dos serviços a mobilização de veículos e pessoal destinados as 
equipes operacionais leve, média e pesada; 

 Equipar suas viaturas com dispositivos que permitam a recarga dos aparelhos celulares, de forma 
a impedir que eles interrompam a comunicação por falta de carga nas suas baterias (as 
capacidades dos aparelhos deverão cobrir as áreas mais distantes do Município). 

PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

O prazo de execução do Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.  

O prazo de vigência do Contrato será de 18 (dezoito) meses, contados da data de sua assinatura.  
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ENCERRAMENTO DO CONTRATO 

No vencimento do período contratual, a Empresa Contratada será obrigada a entregar à Contratante, as 
implantações, as instalações e equipamentos que fazem parte do Sistema de Iluminação Pública e deste objeto, 
os registros dos atendimentos em curso com todas as informações pertinentes. Essa entrega será efetuada sem 
indenizações. 

REGIME DE EXECUÇÃO, ORÇAMENTO ESTIMATIVO DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão executados de forma indireta, no regime de empreitada por preço unitário. 

A totalidade dos serviços foram orçados a um valor máximo de R$ 893.144,84 (oitocentos e noventa e três 
mil, cento e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos). 

O orçamento base desde Termo de Referência foi elaborado através das tabelas com desoneração:  

 SINAPI (SI), MAI/2020-PE 
 EMLURB JUL/2018 (MATERIAIS SEM MÃO DE OBRA) 
 DNIT Consultoria MAI/2020 
 ORSE MAR/2020 
 Composições\Cotações 

Foram utilizados os BDI de 26,39% para os serviços (manutenção de estações e rede de distribuição de energia 
elétrica) e 13,93% para fornecimento de materiais que contemplam prestação dos serviços contratados 
segundo Orçamento Estimativo dos Serviços, conforme Acordão nº 2.369/2011 – Plenário, revisado pelo 
Acordão nº 2.622/13 pelo TCU.  

A composição do BDI das empresas participantes da licitação deverá estar anexa à proposta de preços, não 
podendo incluir no BDI impostos como o CSLL e IRPJ, conforme Súmula 254, do TCU. 

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA 

a. Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia–CREA, da empresa licitante e de 

seu(s) responsável(is), da região a que estiverem vinculados. 

a.1. No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no 

CREA do Estado de Pernambuco, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão 

regional quando da assinatura do contrato. 

b. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL, em nome da Empresa, expedido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, que comprove que a licitante tenha executado serviços semelhantes ao objeto 

desta licitação, conforme quantitativos abaixo relacionados: 

A. Reforma, remodelação, modernização ou eficientização de sistema de ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

B. Instalação de luminárias, no sistema de ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

C. Instalação de rede de baixa tensão, no sistema de ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

 

b.1) A comprovação de acervo técnico, nas quantidades descritas acima, poderá ser feita por meio de 

um ou mais atestados. 

b.2) Para facilitar a análise da Comissão de Licitação, é recomendável que o licitante destaque, nas 

referidas certidões, os serviços cuja experiência se pretende comprovar e o seu respectivo 

quantitativo. 

b.3) Se a certidão e/ou atestado não for emitida pelo Contratante principal da obra (pessoa jurídica de 

direito público ou privado), deverá ser juntada à documentação pelo menos um dos seguintes 

documentos: 

b.3.1) declaração formal do Contratante principal confirmando que o Licitante tenha 

 participado da   execução do serviço objeto do contrato; 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
Rua Joaquim Sampaio, 279 – Nossa Senhora das Graças – CEP: 56000-000 – Salgueiro – PE - Fone: (87) 3871 7070 

/ CNPJ: 11.361.243/0001-71 

b.3.2) autorização da subcontratação pelo Contratante principal, em que conste  o nome do 

Licitante subcontratado para o qual se está emitindo o atestado; 

b.3.3) contrato firmado entre contratado principal e licitante subcontratado, 

 devidamente registrado no CREA. 

c) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data de apresentação da proposta, 

profissionais de nível superior ou outro reconhecido pelo CREA detentor de ATESTADO e/ou REGISTRO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA, devidamente registrados no CREA competente, acompanhado da respectiva 

Certidão de Acervo Técnico – CAT, que comprove ter o profissional executado os seguintes serviços: 

A. Reforma, remodelação, modernização ou eficientização de sistema de ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

B. Instalação de luminárias, no sistema de ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

C. Instalação de rede de baixa tensão, no sistema de ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

 

c.1) A comprovação do vínculo do profissional detentor do atestado técnico poderá ser feita pelas seguintes 

formas: no caso de empregado da empresa, por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social; no caso de 

sócio, através do contrato/estatuto social; no caso de prestador de serviços, mediante contrato escrito firmado 

com o licitante ou declaração de compromisso de vinculação futura do profissional detentor do atestado. 

c.2) No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos 

termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, 

desde que a substituição seja objeto de anuência do Contratante. 

C.3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável 

técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas; 

C.4) Não será(ão) aceito(s) atestado(s) emitido(s) pelo licitante em seu próprio nome; 

d. Não se admitem atestados de fiscalização, supervisão ou coordenação da execução de obras/serviços.  

e) Declaração, emitida pelo servidor a que se refere o item “e.1”, conforme o modelo de DECLARAÇÃO DE 

VISTORIA TÉCNICA - ANEXO , de que o licitante, por meio de representante designado para esse fim, vistoriou 

os locais onde a obra será realizada, e de que tem conhecimento de todas as informações necessárias à sua 

adequada execução.   

e.1) A vistoria será acompanhada por servidor designado, de segunda à sexta-feira, das 9:00 às 

12:00h, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (87) 3871.1120. 

  e.2) As visitas não serão realizadas em mesmo horário pelos licitantes.  

e.3) O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até 

o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação.  

OBSERVAÇÃO: Em atendimento ao art. 41 da Lei Federal nº 8.666/93, que dispõe que “as impugnações 

devem ser levadas perante a administração até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos 

envelopes de habilitação”, o licitante deve proceder a vistoria técnica até o segundo dia útil que 

anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, visto que as impugnações ao edital, bem como os 

esclarecimentos e questionamentos devem ser, também, encaminhados à Administração nesse mesmo 

lapso temporal. Dessa forma, evitar-se-ão impugnações, esclarecimentos e questionamentos 

intempestivos. 

e.4) Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverá possuir formação na área de 

engenharia, devido à complexidade do objeto desta licitação, bem como estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa 

comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

h) A declaração de vistoria técnica, prevista no subitem “e”, pode, a critério do licitante, ser substituída 

por uma DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DO OBJETO DA LICITAÇÃO, assinada pelo responsável 
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técnico, na qual atesta que tem conhecimento das condições e peculiaridades do local da obra, assumindo a 

responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude da não verificação das condições do local 

onde será executado o objeto, conforme o modelo ANEXO 

 
i) Relação explícita e declaração formal de disponibilidade dos equipamentos, das máquinas e do pessoal 

técnico especializado, necessários à execução do objeto licitado, conforme o modelo ANEXO 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Unidade Orçamentária: 13003 
Funcional Programática: 15 
Natureza da Despesa: 513 
Sub-Ação: 2.168 
Elemento: 3.3.90.39.00 
Fonte: 01 – 01 Recursos Próprios  

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

Gestor: Auremar de Carvalho Barros 
Matrícula: 1068/2019     
Telefone: (87) 9 9964 5653 
 
Fiscal: Thyago Alves Rocha 
Matrícula: 217/2019    
Telefone: (81) 9 9873 4397 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato são 
de responsabilidade única e exclusiva da Empresa Contratada. 

 Durante a vigência do Contrato a Empresa Contratada deverá manter todas as condições de 
habilitação, incluindo a atualização de documentos de controle das arrecadações de tributos e 
contribuições federais/SRF, Dívida Ativa, FGTS, CND/INSS, e outras legalmente exigíveis junto a 
Administração. 

 A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos causados à Administração ou a terceiros, 
na execução dos serviços contratados. 

 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários conforme disposto no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 A Contratada é obrigada, às suas expensas, a comprar e manter livro(s) de ocorrências, aprovado(s) e 
rubricado(s) pela Fiscalização, onde serão anotadas quaisquer alterações ou ocorrências, não sendo 
tomadas em consideração pela Fiscalização e pela Administração, reclamações ali não registradas. 

 A Contratada obriga-se a manter constante e permanente vigilância sobre os serviços/obras 
executados e a executar, cabendo-lhe a responsabilidade por quaisquer danos ou perdas que os 
mesmos venham a sofrer e/ou danos e perdas causados a terceiros, obrigando-se até a entrega final, 
como fiel depositária dos mesmos. 

 Os serviços objeto deste Termo de Referência serão regidos pelas normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnica.  

 Os casos omissos neste certame serão decididos pela Comissão de Licitação de Infraestrutura, baseado 
nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e nas normas gerais do Direito. 

 A licitante vencedora deve obedecer a todas as exigências e informações contidas nesse Termo de 
Referência, ao qual está plenamente vinculada.  

 É competente o Foro da Comarca de Salgueiro /PE, para discussões de litígios decorrentes da presente 
Licitação, com renúncia a qualquer outro, ainda que mais privilegiado. 

 A Empresa Contratada deverá providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – 
ART por serviço, referente as atividades técnicas objeto deste Termo de Referência, em até 30 (trinta) 
dias, contados da assinatura do Contrato. 

 A Empresa Contratada deverá entregar, à Contratante, uma via das Anotações de Responsabilidade 
Técnica (ART) devidamente quitada; 
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 A Empresa Contratada deverá entregar ao contratante o Cadastro Específico do INSS- CEI, do Contrato, 
em até 15 (quinze) dias úteis após assinatura dele. 

 A Empresa Contratada deverá entregar ao contratante a relação de todos os representantes ou 
prepostos que terão qualquer tipo de vinculação com os serviços ora contratados, objetivando manter 
a qualidade técnica dos serviços a serem executados. 

 Será obrigatório o uso do Livro de Ocorrências e a Contratada deixará disponível no escritório local, ou 
em local determinado pela fiscalização, uma pasta com, no mínimo, os seguintes documentos: Cópia da 
ART e Ordens de serviço, Planilhas Orçamentárias, Cronograma físico-financeiro, 01 jogo completo do 
Termo de Referência. 

 Os funcionários da Empresa Contratada deverão trabalhar com fardamento, cujo modelo deverá ser 
submetido à aprovação da fiscalização da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais. 

 A Empresa Contratada deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações 
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do Contrato, até o recebimento definitivo dos 
serviços. 

 A Empresa Contratada deverá refazer, sem ônus para a Contratante, os serviços que não forem aceitos 
pela Fiscalização, quando constatado o emprego de material inadequado ou a sua execução imprópria, 
às vistas das especificações, sem direito a pagamento adicional ou prorrogação do prazo. 

 Cientificar-se que só será permitida a retirada de qualquer equipamento do local das Obras/Serviços 
após o término da sua utilização, desde que devidamente atestada pela Fiscalização ou, ainda, quando 
houver autorização expressa, formalizada pela Fiscalização. 

 Adotar procedimento ambientalmente adequado para o descarte de materiais potencialmente 
poluidores provenientes dos serviços (sucata), tais como: pilhas, baterias, lâmpadas, circuitos 
impressos, lubrificantes, etc. que contenham, em suas composições, chumbo, mercúrio e seus 
compostos ou outros elementos tóxicos, remetendo-os, sem ônus para a Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Serviços Municipais de Salgueiro, para os estabelecimentos que as comercializam, 
empresas de reciclagem ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias. 

 Cientificar-se que os custos dos serviços de conservação de acesso às ocorrências de materiais de 
construção e caminho de serviço correrão às expensas e riscos da Empresa Contratada. 

 A aquisição, fornecimento, transporte, armazenamento de todos os materiais, instalação e mão de obra, 
necessários à execução das Obras/ Serviços objeto deste Contrato, serão de exclusiva responsabilidade 
da Empresa Contratada, e deverão estar incluídos no preço final, inclusive BDI. 

 A execução do objeto deste Termo de Referência será acompanhada e fiscalizada por funcionário 
ligado à Secretaria de Serviços Públicos. 

 Será admitida a participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme a Lei 
Complementar nº 123/2006. 

 Não será permitida a participação de empresas em forma de consórcio. A administração pretende 

selecionar a proposta mais vantajosa, atendendo os requisitos técnicos previstos neste Termo de 

Referência. No campo da engenharia elétrica, o serviço de implantação em iluminação pública se 

configura como de baixa complexidade técnica, uma vez que é um serviço rotineiro, contínuo e 

presente no município durante muito tempo. 

A participação de consórcios não amplia ou garante a competitividade, uma vez que essa modalidade 
permite que empresas não compitam entre si pelo menor preço, optando por associação e rateio de 
despesas e lucros, assim, a Administração corre o risco de não obter a proposta mais vantajosa. 

Além disso, as empresas atuantes neste ramo possuem, sozinhas, condições de realizar os serviços a 
serem contratados. Outro ponto é que a condição de consórcio entre empresas é transitória, podendo a 
Administração ter prejuízo quando da sua dissociação, risco este que deve ser minimizado por se 
tratar em serviços contínuos. 

Diante dos argumentos supracitados, decidimos em restringir a participação de consórcio neste 
processo licitatório. 

 Caso a empresa precise esclarecer qualquer dúvida sobre o projeto, deverá entrar em contato com a 
CPL – Comissão Permanente de Licitações (Telefone: (87) 3871 7070). 

 
 

Salgueiro, 03 de agosto de 2020. 
 
 

Francisco Thairony Albuquerque Torres Da Silva 
Secretário de Serviços Públicos 
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ANEXO II 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

 

 

ANEXO A 

 

CADERNO TÉCNICO DE ESPECIFICAÇÕES 

 

 

 

 

 

OBRA: MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

LOCAL: MUNICÍPIO DE SALGUEIRO/PE 
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1. INTRODUÇÃO: 

As instruções apresentadas neste manual visam orientar e regulamentar os equipamentos para a obra de 
Implantação/requalificação da iluminação pública do município de Salgueiro/PE.  

As disposições contidas aqui são exigências básicas e a liberação da Ordem de Serviço por parte da 
Secretaria de Serviços Públicos, só será aceita após aprovação e formalização dos materiais, assim gerando uma 
padronização e qualificação das instalações e segurança de todos.  

Este manual não altera as normas regedoras INMETRO, NBR´s, NR´s, concessionária local e as cláusulas de 
contrato. 

As instruções aqui contidas poderão, a qualquer tempo, vir a ser editadas, complementadas ou 
modificadas pela Secretaria de Serviços Públicos. 

1.1 Normas utilizadas para concepção do projeto 

 Portaria INMETRO nº 20/2017 – Luminária para Iluminação Pública 
 Critérios luminárias em LED selo PROCEL 
 NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão e aterramento; 
 NBR 5101 – Iluminação Pública; 
 NBR 5434 - Redes de distribuição aérea de energia elétrica; 
 NBR 13571 - Haste de aterramento aço-cobreada e acessórios;  
 NBR 5426 - Planos de Amostragem e Procedimentos na Inspeção por Atributos – Procedimento; 
 NBR-5370 – Conectores de cobre para condutores elétricos; 
 Quadro de medição monofásico (FL1) – Norma CELPE VR01 01-00 004 – 13ª edição 
 SM01.00-00.004 11ª edição - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária de Distribuição 

Classe 15 KV 
 NBR 6524 - Fios e cabo duro e meio duro com ou sem cobertura. 
 NBR 8182 - Cabos de potência multiplexados autossustentados com isolação extrudada de PE ou XLPE, 

para tensões até 0,6/1 kV; 
 ABNT NBR 15129:2012 - Luminárias para Iluminação Pública – Requisitos particulares; 
 NBR 5123 - Relé fotoelétrico e tomada para iluminação – Especificação e método. 
 ABNT NBR IEC 60598-1:2010 - Luminárias – Parte 1: Requisitos gerais e ensaios; 
 NBR14305 - Reator e ignitor para lâmpada a vapor metálico (halogenetos) - Requisitos e ensaios; 
 NBRIEC60598-1 Luminárias - Parte 1: Requisitos gerais e ensaios; 
 NBRIEC60662 - Lâmpadas a vapor de sódio a alta pressão; 
 NBR13593 - Reator e ignitor para lâmpada a vapor de sódio a alta pressão — Especificação e ensaios; 
 NBR 15129 – Luminárias para Iluminação Pública. 
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2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA LUMINÁRIAS DE LED CONFORME CENÁRIO - SISTEMA 
PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA 

 
O Fabricante ofertado obrigatoriamente deverá apresentar o registro no Inmetro Conforme Portaria nº 

20 de 15 de fevereiro de 2.017 para Luminárias Públicas Viárias respeitando seu prazo de exigência conforme 
consta em Portaria, com registro válido e vigente, na qual, o motivo é que a administração do município de 
Salgueiro/PE entende que a Garantia de 5 anos possa ocorrer, e a data limite seria até 2.024, sendo que está 
Portaria regulamenta que o fabricante/importador deve obrigatoriamente possuir o registro em data igual ou 
superior a 15/02/2019, desta forma, o fabricante apto com registro no Inmetro tenha condições de repor os 
mesmos produtos ofertados oriundos deste processo licitatório, e não havendo nenhum prejuízo ao erário 
municipal.  
  

1.1  Características Elétricas:   

 Potência elétrica máxima estipulada neste termo de referência com tolerância superior até 5%; 

 Fator de potência igual ou superior a 0,95;  

 Distorção harmônica total (THD) menor ou igual a 20%;  

 Deve possuir classificação I ou superior, em relação à NBR NM 60335-1:2010, ou seja, a proteção 
contra choques elétricos não deve ser assegurada apenas pela isolação básica, mas sim também 
pela ligação do condutor de aterramento à carcaça;  

 A luminária deve possuir Protetor de Surto DPS externo ao driver, classe II, em série, monopolar, 
Uo = 220V, Up ≤ 1,5kV, In ≥ 5kA, Imax ≥ 10kA, possuir grau de proteção IP 66, no mínimo; 

 Funcionamento com luminosidade total imediata após retorno de fornecimento de energia;  

 Vida útil igual ou superior a 50.000 (cinquenta mil) horas para o conjunto;  

 As luminárias deverão ser fornecidas completamente montadas pelo fabricante, incluindo todos 
os seus componentes e acessórios, prontas para serem instaladas na rede de iluminação pública 
em tensão nominal mínimo de 100 VAC e máximo 277 VAC, tolerância de 10% ±, 60 Hz, e 
considerar a tolerância de tensão estabelecida pela ANEEL;  

 Fornece também o conjunto com cabos; 

 Driver Incorporado internamente à luminária não devendo ser fixo com possibilidade de upgrade 
ou manutenção, deverá possuir dimerização através do padrão 0-10V ou DALI; 

 Driver com saída em corrente/tensão contínua (DC) com no mínimo 90% de eficiência. 

1.2 Características Mecânicas:   

 Proteção mecânica mínima IK08;  
 Grau de proteção no mínimo IP-66 (Ingress Protection): A luminária, incluindo todo o seu 

conjunto óptico, compartimento e o driver deve possuir grau de proteção IP 66, no mínimo;  
 Encaixe lateral para braço de 48mm a 60,3mm variação entre ± 3 mm, com ajuste do ângulo de 

montagem mínimo de ± 5° (Variação total mínima de 15°), ajuste deverá fazer parte da luminária, 
caso este utilizando adaptador, o mesmo deverá estar ensaiado juntamente com a luminária;  

 Pintado eletrostaticamente com tinta poliéster em pó; 
 A luminária deve possuir na parte superior uma tomada para 7 pinos para telegestão conforme 

ANSI C136.10-2010/ANSI C136.41-2013; 
 A Luminária deve possuir fácil montagem para instalação e atualização (up-grade) de placas e 

drivers de energia;  
 A abertura e fechamento da luminária deve permitir fácil acesso aos equipamentos sem perda de 

vedação e grau de proteção. 
 Aletas de dissipação de calor formadas no próprio corpo da luminária, tendo todo o seu corpo em 

alumínio injetado à alta pressão; 
 Peso máximo da Luminária não deve exceder 10,5kg. 
 Não deve possuir orifícios ou cavidades que acumulem sujeira ou permitam a entrada de insetos. 
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 Para qualquer material em polímero de aplicação externa do produto, incluindo o refrator e 
lentes, deverão seguir as indicações da norma ASTM G154, ciclo 3, na câmara de UV com um 
tempo de exposição de no mínimo 2.016 horas, fica dispensado quando se tratar de luminária com 
vidro plano temperado. 

 Luminária obrigatoriamente deverá possuir nível bolha para melhor instalação, sendo que este 
nível pode ser visto na extremidade da luminária, podendo assim, ajustar de maneira mais eficaz o 
ajuste da luminária e aproveitamento de seu rendimento fotométrico. 

 

1.3 Características Fotométricas:  

 Classificação quanto à distribuição de intensidade luminosa (item 4.3.3 da NBR 5101:2018) como 
limitada (cut-off) ou totalmente limitada (full cut-off).  

 Temperatura de cor de 4.000K, tolerância máxima 10% ±;  
 IRC igual ou superior a 70;  

 

1.3.1 Classificação das Vias Públicas 

Para a elaboração de cálculos luminotécnicos visando a especificação da luminária a ser oferecida pela 
proponente, deverão ser adotados 4 tipos de vias:  
 
 Tabela 1: Classificação das vias públicas conforme NBR  

VIA TIPO DESCRIÇÃO 

V2 

Vias urbanas formadas por avenidas e ruas pavimentadas, com 

predominância de construções residenciais, trânsito médio de 

veículos e trânsito leve de pedestres (Via Coletora, conforme 

NBR 5101:2.018 – V2) 

V3 

Vias urbanas formadas por avenidas e ruas pavimentadas, com 

predominância de construções residenciais, trânsito médio de 

veículos e trânsito leve de pedestres (Via Coletora, conforme 

NBR 5101:2.018 – V3) 

V4 

Vias urbanas formadas por avenidas e ruas pavimentadas, com 

predominância de construções residenciais, trânsito médio de 

veículos e trânsito leve de pedestres (Via Coletora, conforme 

NBR 5101:2.018 – V4) 

V5 

Vias urbanas formadas por avenidas e ruas pavimentadas, com 

predominância de construções residenciais, trânsito médio de 

veículos e trânsito leve de pedestres (Via Coletora, conforme 

NBR 5101:2.018 – V5) 

Dados Gerais  
Para cada tipo de via deverão ser adotados os seguintes parâmetros gerais, para a realização de cálculos 
luminotécnicos:  
 
Tabela 2: Parâmetros das vias para utilização em cálculos fotométricos   
 

Class

e de 

ilumi

naçã

o da 

via 

Vão 

méd

io 

(m) 

Altura 

da 

Montage

m (m) 

Númer

o de 

Faixas 

de 

trânsit

o da 

via 

Largur

a por 

Faixa 

da via 

(m) 

Largura 

Total a 

via/cal

ha (m) 

Avanç

o (m) 

Númer

o de 

Pontos 

de 

Projet

o 

Número 

de 

pontos 

de 

mediçã

o 

Grade 

de 

Cálculo 

Comp

rim. 

Do 

Braço 

(m) 

V2 35 9,00 4 2,7 10,80 2,50 96 32 17 x 20 3,50 

V3 35 8,00 3 3,0 9,00 1,50 72 24 17 x 15 3,00 
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V4 35 8,00 2 3,0 9,00 1,50 72 24 17 x 10 1,50 

V5 35 7,00 2 2,7 8,10 1,50 72 24 17 x 10 1,50 

* O Avanço corresponde à distância entre o início da grade sob a luminária (do meio-fio) até a extremidade 

do braço é montada a luminária. 

 
 Distância Transversal entre o meio fio ou acostamento da rua e a projeção do centro de luz 

aparente da luminária (NBR5101); 
 Fator de Perdas Luminosas 0,90; 
 Considerar a instalação do poste conforme normas da Concessionária, ou seja, a face do poste 

voltada para a rua deverá estar afastada da face do meio fio interna à rua, em 30cm. 
 
Classificação das Luminárias quanto à Distribuição da Intensidade Luminosa para uso com Luminárias de LED 
 
Tabela 3: Distribuição da Intensidade Luminosa das Luminárias para o sistema viário  

DESCRIÇÃO VIAS TIPO V2, V3, V4 e 

V5 

Distribuição longitudinal vertical de intensidade luminosa contida em plano vertical 
Longa, Média ou Curta 

Distribuição transversal (ou lateral) de intensidade luminosa Superior TIPO I 

Controle de distribuição de intensidade luminosa no espaço acima dos cones de 80º 

e 90º, cujo vértice 

coincide com o centro ótico da luminária 

Totalmente Limitada ou 

Limitada 

 
Respeitando os valores de iluminância média e de uniformidade mínimos estabelecidos neste documento, o 
fluxo luminoso e a potência das luminárias de LED deverão obedecer aos requisitos a seguir:   

1.3.2 Parâmetros Luminotécnicos a serem alcançados: 

 A proponente deverá apresentar, impressa junto com a HABILITAÇÃO, cálculos luminotécnicos demonstrando 
que as luminárias ofertadas asseguram, para as condições acima estipuladas e para cada tipo de via, os valores 
mínimos de iluminância média e de fator de uniformidade da tabela 4 abaixo:  
 
Tabela 4: Iluminância e fator de uniformidade na pista de rolamento para os projetos  

VIA TIPO ILUMINÂNCIA MÉDIA (*) 
FATOR DE 

UNIFORMIDADE (**) 

V2 20 0,3 

V3 15 0,2 

V4 10 0,2 

V5 5 0,2 

(*) Iluminância média horizontal, em lux;  
(**) Uniformidade = Iluminância mínima/iluminância média.  

1.4 Laudos, Ensaios e Certificados Obrigatórios a serem apresentados impressos juntamente com 
a HABILITAÇÃO autenticados, se refere as LUMINÁRIAS PÚBLICAS VIÁRIAS; 

a) Catálogo técnico das luminárias LED ofertadas; 
b) Apresentar com a habilitação em arquivo digital ou em pen-drive as CURVA IES da luminária da potência 
declarada no edital; 
c) Carta do Fabricante dando Garantia contra defeitos de fabricação durante 5 anos. 
d) Apresentação de Certificado em relação ao Fabricante conforme ISO-9001 vigente, no caso de importadores, 
deverá apresentar certificado emitido pela OCP, comprovando que o fabricante é o responsável pela fabricação 
das luminárias no exterior; 
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e) Carta do Fabricante/Importador assinada que possui assistência técnica no Brasil sobre os produtos 
importados ou fabricados pela mesma, e que a licitante possui autorização para distribuir produtos da marca do 
fabricante/importador. 
 
ENSAIOS EXIGIDOS PARA LUMINÁRIAS LED  

CONFORME PORTARIA N° 20 DE 15 DE  

FEVEREIRO DE 2017 DO INMETRO  

Para homologação do 

modelo – documentos 

A. REQUISITOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA  

(Anexo I-B, item A e seus subitens)    

A.1 Marcação e instruções, manual (ETIQUETA ENCE)  X 

A.2 Condições específicas   X 

A.3 Grau de proteção  X 

A.4 Condições de Operação  X 

A.5 Características Elétricas  X 

A.6 Interferência eletromagnética e radiofrequência (Driver) X 

A.7 Corrente de fuga  X 

A.8 Proteção contra choque elétrico  X 

A.9 Características Mecânicas  

Caso a luminária possua vidro não se aplica ensaio de U.V. 
X 

A.10 Dispositivos de Proteção Contra Surtos de Tensão (DPS)  X 

 B. REQUISITOS TÉCNICOS DE DESEMPENHO  

(Anexo I-B, item B e seus subitens)    

B.1 Características Fotométricas  X 

B.2 Classificação das distribuições de intensidade luminosa  X 

B.3 Eficiência Energética para luminárias com tecnologia LED  X 

B.4 Índice de Reprodução de Cor – IRC  X 

B.5 Temperatura de Cor Correlata – TCC  X 

B.6.1 Controle de distribuição luminosa  X 

B.6.2.1 Manutenção do fluxo luminoso –  

Opção 1: Desempenho do Componente LED  

Conforme LM-80 

X* 

B.6.3 Qualificação do dispositivo de controle eletrônico CC ou CA para módulos de LED  
X 

ENSAIOS ADICIONAIS (Não constantes na portaria n° 20 do INMETRO)    

Ensaio do protetor de surto (IEC 61643-11)  X 

BASE 7 PINOS, o fabricante da base deverá possuir Datasheet e Certificado de 

Conformidade Conforme ANSI C136.10-2010 e ANSI C136.41-2013 
X 

** Em relação ao ensaio dos LEDs conforme LM-80 deverão ser fornecidos os relatórios dos ensaios realizados pelo 
fabricante do componente atestando a sua vida útil, não serão aceitos LED´S que possuam tecnologia diferente de 
Chip tipo SMD. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
Os Led´s que não possuem tecnologia tipo SMD para Iluminação Viária, é comprovado, que em caso de ruptura 
que se dá por conta de já possuir determinada vida útil, pode ocasionar a queima do CHIP, automaticamente é 
nítido que o ponto ficará totalmente sem luminosidade, desta forma, impactará automaticamente na segurança e 
prejuízo ao cidadão e ao erário municipal devido a este tipo de modelo, sendo que a Tecnologia SMD, por ter 
vários chips em uma mesma interface, as chances diminuem para que aquele ponto fique totalmente sem 
luminosidade, desta forma, garantindo a função do Ponto com luminosidade e favorecendo o cidadão com este 
tipo de Tecnologia. 
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** Os Ensaios do tipo Família: Caracterização de família para Luminárias com Tecnologia LED 
As luminárias, mesmo apresentando diferentes valores de potência nominal, podem ser agrupadas em famílias de 
modelos cujos princípios funcionais e de construção mecânica e elétrica sejam semelhantes. A seguir estão indicados 
os requisitos que, quando atendidos simultaneamente, caracterizam a semelhança entre produtos de uma mesma 
família: 
- Marca e modelo do LED utilizado; 
- IP da luminária; 
- Vida declarada; 
 
** Neste caso, deve haver pela certificadora uma declaração ou ser apresentado no próprio ensaio relatando que é 
pertencente à mesma família de produtos; 
Link para verificação de registro Conforme Portaria nº 20 de 15 de Fevereiro de 2.017 
http://registro.inmetro.gov.br/consulta/Default.aspx?pag=1&acao=pesquisar&NumeroRegistro=&ctl00%24Mai
nContent%24ControlPesquisa1%24Situacao=&dataConcessaoInicio=&dataConcessaoFinal=&ObjetoProduto=Lu
min%C3%A1rias+para+Ilumina%C3%A7%C3%A3o+P%C3%BAblica+Vi%C3%A1ria&MarcaModelo=&Codigode
Barra=&Atestado=&Fornecedor=&CNPJ=&ctl00%24MainContent%24ControlPesquisa1%24SelectUF=&Municipi
o=  
Busca>Classe de Produto>Luminárias para Iluminação Pública Viária – PT Inmetro nº 20/2017 
 
OBS: Os relatórios previstos acima deverão ser realizados por laboratórios nacionais acreditados pelo 
INMETRO, ou laboratórios internacionais com acordo de reconhecimento com a CGCRE - Coordenação 
Geral de Acreditação ILAC - do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade, Tecnologia) 
devendo a licitante apresentar documento com selo ou comprovante da acreditação dos laboratórios.  

 Obs¹.: Potências máximas admitidas 30, 80 e 120W, fluxos mínimos admitidos, 3.600, 10.400 e 15.600 lumens 
respectivamente. 

Obs².:Não serão aceitos materiais em COB. 

Obs³.: As características técnicas mínimas exigidas, poderão ser alteradas caso o selo PROCEL seja modificado, 
sendo validado sempre a vigência atual. 

http://registro.inmetro.gov.br/consulta/Default.aspx?pag=1&acao=pesquisar&NumeroRegistro=&ctl00%24MainContent%24ControlPesquisa1%24Situacao=&dataConcessaoInicio=&dataConcessaoFinal=&ObjetoProduto=Lumin%C3%A1rias+para+Ilumina%C3%A7%C3%A3o+P%C3%BAblica+Vi%C3%A1ria&MarcaModelo=&CodigodeBarra=&Atestado=&Fornecedor=&CNPJ=&ctl00%24MainContent%24ControlPesquisa1%24SelectUF=&Municipio
http://registro.inmetro.gov.br/consulta/Default.aspx?pag=1&acao=pesquisar&NumeroRegistro=&ctl00%24MainContent%24ControlPesquisa1%24Situacao=&dataConcessaoInicio=&dataConcessaoFinal=&ObjetoProduto=Lumin%C3%A1rias+para+Ilumina%C3%A7%C3%A3o+P%C3%BAblica+Vi%C3%A1ria&MarcaModelo=&CodigodeBarra=&Atestado=&Fornecedor=&CNPJ=&ctl00%24MainContent%24ControlPesquisa1%24SelectUF=&Municipio
http://registro.inmetro.gov.br/consulta/Default.aspx?pag=1&acao=pesquisar&NumeroRegistro=&ctl00%24MainContent%24ControlPesquisa1%24Situacao=&dataConcessaoInicio=&dataConcessaoFinal=&ObjetoProduto=Lumin%C3%A1rias+para+Ilumina%C3%A7%C3%A3o+P%C3%BAblica+Vi%C3%A1ria&MarcaModelo=&CodigodeBarra=&Atestado=&Fornecedor=&CNPJ=&ctl00%24MainContent%24ControlPesquisa1%24SelectUF=&Municipio
http://registro.inmetro.gov.br/consulta/Default.aspx?pag=1&acao=pesquisar&NumeroRegistro=&ctl00%24MainContent%24ControlPesquisa1%24Situacao=&dataConcessaoInicio=&dataConcessaoFinal=&ObjetoProduto=Lumin%C3%A1rias+para+Ilumina%C3%A7%C3%A3o+P%C3%BAblica+Vi%C3%A1ria&MarcaModelo=&CodigodeBarra=&Atestado=&Fornecedor=&CNPJ=&ctl00%24MainContent%24ControlPesquisa1%24SelectUF=&Municipio
http://registro.inmetro.gov.br/consulta/Default.aspx?pag=1&acao=pesquisar&NumeroRegistro=&ctl00%24MainContent%24ControlPesquisa1%24Situacao=&dataConcessaoInicio=&dataConcessaoFinal=&ObjetoProduto=Lumin%C3%A1rias+para+Ilumina%C3%A7%C3%A3o+P%C3%BAblica+Vi%C3%A1ria&MarcaModelo=&CodigodeBarra=&Atestado=&Fornecedor=&CNPJ=&ctl00%24MainContent%24ControlPesquisa1%24SelectUF=&Municipio
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3 LUMINÁRIAS: 

Equipamentos em conformidade com a NBR 5101, NBRIEC60598-1 e NBR 15129. 

 Luminária de instalação pública para lâmpada de 70W, E27, fechada, fixação em ponta de 
braço de diâmetro 25,4mm a 48mm, refletor em chapa de alumínio de acordo com suas 
especificações mencionadas neste caderno técnico – (Braço equivalente ao de 1,5m deste 
Caderno). 

 

 

 

 Luminária de instalação pública para lâmpada de 150/250/400W, E40, aberta, fixação em 
ponta de braço de diâmetro 48mm a 63mm, refletor em chapa de alumínio, de acordo com suas 
especificações mencionadas neste caderno técnico – (Braço equivalente ao de 3m deste Caderno). 

 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
Rua Joaquim Sampaio, 279 – Nossa Senhora das Graças – CEP: 56000-000 – Salgueiro – PE - Fone: (87) 3871 7070 / 

CNPJ: 11.361.243/0001-71 

4 REFLETORES: 

4.1 Especificação dos projetores/refletores 

 Corpo: Alumínio injetado. 
 Difusor: Vidro plano temperado, transparente. 
 Refletor: Alumínio polido quimicamente anodizado e selado. 
 Equipamentos auxiliares: Incorporados internamente ao projetor. 
 Dispositivo de fechamento: Parafusos de aço inoxidável. 
 Distribuição óptica: PR1000 AZ – Facho concentrado simétrico. 

PR1000 D – Facho aberto simétrico. 
 Acabamento: Pintura eletrostática – Cor Padrão: PRETO RAL 9005 
 Grau de proteção: IP65 – Grupo Óptico, IP65 – Equip. Auxiliares 
 Fixação em suporte “U”: Aço zincado através de três furos ø 12mm. 
 Manutenção: Acesso à lâmpada e equipamentos auxiliares pela abertura frontal da lente de 

vidro. 
4.2 Modelos 

 

4.2.1 400w 
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5 BRAÇOS: 

Os braços produzidos em tubo de aço galvanizado tipo SAE 1010/1020, em secções cilíndricas 
perfeitamente unidas por meio de junções suaves, soldados entre si, recebem acabamento zincado a fogo por 
imersão. 

Projetados e dimensionados para resistir a diferentes velocidades de vento, atendem as Normas, ABNT 
NBR 6123, postes metálicos para iluminação pública ABNT NBR-14744 da ABNT, galvanização de produtos de 
aço ABNT NBR 6323 e NBR 6591 Tubos de aço-carbono com solda longitudinal de seção circular, quadrada, 
retangular e especial para fins industriais. 

 Fornecimento de braço com sapata, para acoplar 01 luminária, projeção horizontal de 3 metros e 
projeção vertical de 1,2 metros em tubo de 60,9mm, parede mínima de 2,75mm, garantia mínima 
de 5 anos; 

 

 Fornecimento de braço com sapata, para acoplar 01 luminária, projeção horizontal de 1,5 metros 
e projeção vertical de 0,6 metros em tubo de 48mm, parede mínima de 2,75mm, garantia mínima 
de 5 anos; 
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6 LAMPADAS DE VAPOR: 

As lâmpadas a serem instaladas, precisam estar em conformidade com a NBR IEC 60662, serem tubulares, 
garantia mínima de 2 anos, e terem as seguintes especificações técnicas conforme abaixo.  

 Lâmpada de vapor de sódio de alta pressão VSAP 70W/220V, para uso no sistema de 
iluminação pública, bulbo em vidro transparente tubular, fluxo luminoso de 6.600 lumens, 
base/soquete E-27 e vida mediana de 32.000 horas, conforme NBR IEC 60.662. Todas as 
lâmpadas deverão estar devidamente registradas e em conformidade com o selo PROCEL, 
programa de etiquetagem do Brasil - INMETRO/ISO 9001, temperatura de cor mínima 2000K 
(amarelo) e IRC 20-39; 

 Lâmpada de vapor de sódio de alta pressão VSAP 150W/220V, para uso no sistema de 
iluminação pública, bulbo em vidro transparente tubular, fluxo luminoso de 17.500 lumens, 
base/soquete E-40 e vida mediana de 32.000 horas, conforme NBR IEC 60.662. Todas as 
lâmpadas deverão estar devidamente registradas e em conformidade com o selo PROCEL, 
programa de etiquetagem do Brasil - INMETRO/ISO 9001, temperatura de cor mínima 2000K 
(amarelo) e IRC 20-39; 

 Lâmpada de vapor de sódio de alta pressão VSAP 250W/220V, para uso no sistema de 
iluminação pública, bulbo em vidro transparente tubular, fluxo luminoso de 31.250 lumens, 
base/soquete E-40 e vida mediana de 32.000 horas, conforme NBR IEC 60.662. Todas as 
lâmpadas deverão estar devidamente registradas e em conformidade com o selo PROCEL, 
programa de etiquetagem do Brasil - INMETRO/ISO 9001, temperatura de cor mínima 2000K 
(amarelo) e IRC 20-39; 
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7 REATORES 

Os reatores a serem instalados, precisam estar em conformidade com a NBR13593, possuírem o selo 
PROCEL/ENCE, mínimo de 3 anos de garantia, enrolamento de cobre e terem as seguintes especificações básicas: 

 Reator eletromagnético, ui - uso interno no compartimento da luminária, para lâmpada VSAP 
70W, enrolamento de cobre, com  perdas máximas de 12W, tensão de alimentação de 220V, 60Hz, 
com fator de potência 0,92 , ignitor e capacitor externo, incremento térmico DT=65°c, TW = 
130°C, temperatura máxima de 85°C,  encapsulado com carcaça e com pintura na cor cinza,  
conforme norma NBR 13.593. deve ser registrado e em conformidade com o selo PROCEL, 
programa de etiquetagem do Brasil - INMETRO/ISO 9001, ISO 14001; 

 Reator eletromagnético, ui - uso interno no compartimento da luminária, para lâmpada VSAP 
150W, enrolamento de cobre, com  perdas máximas de 18W, tensão de alimentação de 220V, 
60Hz, com fator de potência 0,92 , ignitor e capacitor externo, incremento térmico DT=65°c, TW = 
130°C, temperatura máxima de 85°C,  encapsulado com carcaça e com pintura na cor cinza,  
conforme norma NBR 13.593. deve ser registrado e em conformidade com o selo PROCEL, 
programa de etiquetagem do Brasil - INMETRO/ISO 9001, ISO 14001; 

 Reator eletromagnético, ui - uso interno no compartimento da luminária, para lâmpada VSAP 
250W, enrolamento de cobre, com  perdas máximas de 24W, tensão de alimentação de 220V, 
60Hz, com fator de potência 0,92 , ignitor e capacitor externo, incremento térmico DT=65°c, TW = 
130°C, temperatura máxima de 85°C,  encapsulado com carcaça e com pintura na cor cinza,  
conforme norma NBR 13.593. deve ser registrado e em conformidade com o selo PROCEL, 
programa de etiquetagem do Brasil - INMETRO/ISO 9001, ISO 14001; 

Para reatores de uso interno, as medidas deverão ser compatíveis com o alojamento da luminária onde o mesmo 
será instalado. 
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8 CABOS: 

Os critérios e as exigências técnicas mínimas relativas à fabricação e recebimento de cabos de potência 
multiplexados, PP ou singelos, confeccionados em alumínio ou cobre, autossustentados, tensões 0,6/1 kV, 
isolados em polietileno termofixo (XLPE), para aplicação em circuitos aéreos secundários de distribuição de 
energia elétrica. 

8.1 Cabo de alumínio multiplexado com neutro isolado XLPE 0,6/1kV 

 

8.1.1 Construção 

 Condutor fase: Alumínio nu, 1350, com resistência à tração mínima de 105 MPa, isolado em composto 
termofixo (XLPE) - 90ºC;  

 Condutor Neutro de Sustentação: Condutor sólido ou encordoado de alumínio, 1350, têmpera H-19, 
isolado em composto termofixo (XLPE) - 90ºC. 

8.1.2 Identificação 

Quadruplex: Neutro isolado: gravado neutro + 3 condutores gravados fase 1, fase 2 e fase 3. 

8.1.3 Norma 

NBR - 8182: Cabos de potência multiplexados, autossustentados, com isolação sólida extrudada de 
polietileno termofixo (XLPE) para tensões até 0,6/1kV. 

 

8.2 Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, 
antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, seção nominal 3X1,5mm² Construção 

 

Condutor flexível de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Isolação de PVC/A 70°C - composto 
termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e auto 
extinção do fogo. 

Isolação de PVC/A 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com 
características especiais para não propagação e auto extinção do fogo. Nas sessões 0,5mm² a 10mm² possui 
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características para propiciar bom acabamento e facilitar o deslizamento dos condutores pelos eletrodutos ou 
calhas.  

8.2.1 Cor 

Preto. 

8.2.2 Norma Aplicável 

 NBR NM 247-3. 
 Classe 5: 247 NM 02-C5 BWF - B; 

8.2.3 Temperatura máxima do condutor 

 70°C em regime permanente;  
 100°C em regime de sobrecarga; 
 160°C em regime de curto-circuito. 
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9.   DEMAIS MATERIAIS 

 

 Relé fotoeletrônico microcontrolado para comando automático de iluminação. identificação:  
 

1 Ter indelevelmente gravado, no mínimo, as seguintes informações na parte superior da tampa ou 
na lateral: nome e/ou marca do fabricante, tensão nominal a ser aplicada no circuito de comando 
(105 Vca a 305 Vca, 50/60 Hz), potência: carga máxima para cargas resistivas (1.00W) e lâmpadas à 
descarga, esquema do contato elétrico NF em operação tipo fail off, indicação do sistema de 
direcionamento para melhor funcionamento do relé; 
 

2 Na parte inferior deverá conter calendário com identificação da data de fabricação (mês e ano), 
bem como de instalação e retirada do equipamento da rede de distribuição (mês e ano), prazo de 
garantia; 
 

3 Características Construtivas:  
 

A. A base deverá ser fabricada em polipropileno. o suporte de montagem deverá ser em 
material eletricamente isolante e que não permita a deformação quando do manuseio. 
deverá ser preso à tampa por sistema que assegure fixação adequada de modo a permitir a 
sua retirada sem danificação; 

B. A tampa deverá ser fabricada em policarbonato estabilizado contra radiações uv, 
eletricamente isolante, resistente a impactos e às intempéries; 

C. Contatos de encaixe deverão ser de latão estanhado e rigidamente fixados ao suporte;  
D. O relé não deverá apresentar trincas, rebarbas, arestas vivas ou bolhas;  
E. Deverá ser selado com solda ultrassônica após a sua montagem final;  
F. O invólucro do relé deverá ser de material eletricamente isolante resistente a impacto e 

intempéries, resistente à temperatura de até 70ºc, e o suporte de montagem deverá ser em 
plástico de engenharia, firmemente preso à tampa permitindo correto manuseio sem 
desprendimento desta, protegendo contra danos ao relé; 

G. A gaxeta de vedação deverá ser de espuma de borracha ou material elástico com dureza de 
(35±5) Shore a, com superfície lisa permitindo o giro sem que haja seu deslocamento 
devendo vedar e evitar o deslocamento indevido do relé após a montagem do conjunto;  

H. O relé fotoelétrico eletrônico deve possuir um grau mínimo de proteção do conjunto de IP-67 
conforme NBR 5123;  

 
4. O esquema elétrico deve ser do tipo NF;  
5. Possuir sensor óptico empregando qualquer tecnologia disponível desde que seja garantido o seu 

funcionamento de maneira estável durante sua vida útil; 
 

6. Características de Funcionamento:  
 

A. Acionamento com retardo de 5s; 
B. O tempo máximo de operação para ligar e desligar lâmpadas com iluminamento constante é 

de 5 minutos dentro da faixa de operação do sistema: 105 V a 305 V, -5ºC a 50ºC;   
C. Consumo próprio máximo deverá ser de 0.5W para funcionamento em 127 v e 1,2W para 

funcionamento em 220 V.  
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7. O módulo de comutação da carga do relé quando constituído por contatos elétricos físicos não 
poderão ser micro soldados ou caldeado por correntes ou surtos de corrente que os atravessem, 
quando sobre os contatos houver diferença de potencial superior a 50V; 

 
8. Capacidade de carga deverá ser de 1.000 W para carga puramente; 

 
9. Os contatos devem ser capazes de suportar 35.000 operações com as cargas indutivas 

supracitadas, contando-se uma operação para cada ciclo completo (uma abertura e um 
fechamento), sem sofrer desgastes ou deteriorações que os inutilizem; conforme NBR 5123, 
deverá possuir gravação em seu invólucro na parte superior de forma visível apresentando a 
garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação. 

 
Laudos, Ensaios e Certificados Obrigatórios a serem apresentados impressos juntamente com a 
HABILITAÇÃO autenticados, se refere ao Relé Fotoeletrônico; 
 
a) Catálogo técnico do relé fotoeletrônico ofertado; 
 
b) Apresentar com a habilitação impressa e também em caso de ensaios assinados digitalmente, 
devendo ser em arquivo digital ou em pen-drive, (não sendo necessário sua autenticação para 
ENSAIOS com assinatura digital somente); 
 
c) Carta do Fabricante dando Garantia contra defeitos de fabricação durante 5 anos. 
 
d) Apresentar em relação ao fabricante, Certificado de Licença ou dispensa de Licenciamento 
Ambiental Estadual de Operação emitido por órgão fiscalizador em relação ao Meio Ambiente com 
validade vigente; 
 
e) Carta do Fabricante/Importador assinada que possui assistência técnica no Brasil sobre os 
produtos importados ou fabricados pela mesma, e que a licitante possui autorização para distribuir 
produtos da marca do fabricante/importador. 

 

ENSAIOS EXIGIDOS PARA RELÉ FOTOELÊTRONICO CONFORME NBR 
5123 

Para homologação do 
modelo – documentos 

- Ensaio de Operação mínimo 35.000 ciclos; X 

- Ensaio de Limite de funcionamento; X 

- Ensaio de comportamento; X 

- Ensaio de Durabilidade; X 

- Ensaio de Impacto; X 

- Ensaio de Resistência a radiação Ultravioleta; X 

- Ensaio de Resistência mecânica; X 

- Ensaio de Resistência a corrosão; X 

- Ensaio de Magnetização Residual; X 

- Ensaio de Grau de proteção IP-67; X 

- Ensaio de Aderência a Gaxeta; X 

- Ensaio de impulso combinado de tensão mínimo de 0,6/10kV; X 

- Ensaio e consumo dos reles foto controladores; X 

- Ensaio de Operação mínimo 35.000 ciclos; X 

- Ensaio de Limite de funcionamento; X 

- Ensaio de comportamento; X 

- Ensaio de Durabilidade; X 
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- Ensaio de Impacto; X 

OBS: Os relatórios previstos acima deverão ser realizados por laboratórios nacionais acreditados 
pelo INMETRO, ou laboratórios internacionais com acordo de reconhecimento com a CGCRE - 
Coordenação Geral de Acreditação ILAC - do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade, 
Tecnologia) devendo a licitante apresentar documento com selo ou comprovante da acreditação dos 
laboratórios. 

 

 Conector de derivação perfurante de 1,5-10mm²/10-95mm²; 
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 Conector elétrico de torção para cabos de 0,8 - 2,5mm²; 

 

 Fornecimento e instalação de fita isolante de borracha auto fusão, uso até (69kV) 

 

 

 Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m  
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 Quadro de medição trifásico ou monofásico, com lente (padrão da concessionaria local); 

 

 

 Armação vertical com haste e contra-pino, em chapa de aço galvanizado 3/16", com 1 estribo e 
1 isolador; 

 

 

 Alça pré-formada de distribuição, em aço galvanizado, para condutores de alumínio de 16 a 
25mm²; 

 

 

Caberá à Empresa Contratada desenvolver todos os serviços inerentes ao Sistema de Iluminação Pública 
previstos neste Projeto Básico, visando atingir os resultados especificados, assegurando sempre o 
cumprimento das Normas Brasileiras aplicáveis. Para tanto, no fornecimento e aplicação dos materiais e 
equipamentos necessários aos serviços objeto da futura contratação, a Empresa Contatada se compromete a 
cumprir os requisitos e especificações técnicas definidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
ABNT, o selo PROCEL e o Caderno Técnico, pertinentes a cada um dos materiais e equipamentos a serem 
utilizados. 

Só será aceito o uso de materiais que estejam de acordo com a Planilha Orçamentária, Caderno de 
Especificações Técnicas e aprovados pela fiscalização da SEINFRA, ficando proibido o uso dos mesmos sem a 
autorização formal, a qual caberá a empresa as sanções devidas por qualquer utilização. 
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Os materiais e equipamentos, ainda devem ser compatíveis com o padrão adotado pela Celpe e com as normas 
do Município. 

Os materiais comprados pela CONTRATADA a serem utilizados no parque de iluminação pública deverão ter 
data de fabricação inferior a 1 ano da data de instalação/reposição do item. 

Todas as empresas licitantes deverão encaminhar a CPL, no dia da entrega das propostas, juntamente com a 
documentação de Habilitação Técnica, CATÁLOGOS E ENSAIOS TÉCNICOS exigidos de acordo com o Caderno 
de Especificações Técnicas e Projeto Básico das luminárias/refletores, que deverão ser realizados em 
laboratório acreditado pelo INMETRO (Instituto nacional de Metrologia), obedecendo as garantias solicitadas. 

Deverá ser apresentado os CATÁLOGOS das Lâmpadas Vapor de Sódio e Reatores exigidos de acordo com o 
Caderno de Especificações Técnicas e Projeto Básico descritas na Planilha Orçamentária, em laboratório 
acreditado pelo INMETRO ou ABIPTI, (Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica), 
obedecendo as garantias solicitadas. 

Deverá ser apresentado o CATÁLOGO dos Relés exigidos de acordo com o Caderno de Especificações Técnicas e 
Projeto Básico descritas na Planilha Orçamentária, obedecendo as garantias solicitadas. 

Elas serão analisadas por profissional técnico, que aprovará ou não os materiais e documentações entregues. 
Caso a empresa licitante não atenda as especificações descritas no Caderno Técnico e Projeto Básico, a 
documentação não terá aceitação e o Licitante será desclassificado. 

Obs¹.: Os demais equipamentos não citados acima, deverão estar listados em papel timbrado da empresa 
licitante, com o de acordo das garantias mínimas pedidas no Caderno Técnico, e assinado por representante 
legal e juntada a documentação de Habilitação.  

Obs².: As Empresas podem apresentar mais de um catálogo técnicos/Ensaios do mesmo tipo de material para 
aprovação. 
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ANEXO III 

 
 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / MEMORIAL DE CALCULOS / CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO / BDI 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO EM PDF AO EDITAL 
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ANEXO IV 

 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 
Ao 

Presidente da CPL 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 

 
Proposta que faz a empresa ______________________________ inscrita no CNPJ (MF) nº ________________________ e 
inscrição estadual nº ____________________, estabelecida no (a) __________________________________________, para a 
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________ 

 

Val id ade d a Prop osta:  

Forma d e Pagamento:  

Prazo p ara início d a p restação do serviç o  

Por fim, além das exigências e declarações anexas a presente proposta, declaramos, sob as penas da lei, que: 

 
o concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressas, bem como com as 

condições de contratação estabelecidas no Edital; 

o manteremos válida esta Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua 

apresentação;  

 

Atenciosamente, 

 
Assinatura do Representante Legal da Licitante 
Nome: 
Cargo: 
Licitante: 
Responsável técnico: 
CREA do Responsável técnico: 
 
 
Local e data 
 
___________________________________________ 
Assinatura e carimbo (representante legal da empresa) 
 
 

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante 
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ANEXO V - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

Modelo da Procuração 

 
 
 
OUTORGANTE: (nome, endereço, razão social, etc.) 
OUTORGADO: (nome e qualificação do representante) 
 
 
OBJETO: representar a outorgante perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. 
TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2020. 
 
 
 
PODERES: apresentar PROPOSTA e DOCUMENTOS após o certame, prestar declaração de que o outorgante está 
em situação regular perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, Seguridade Social e o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço – FGTS, bem como de que atende às exigências do Edital quanto à habilitação jurídica e 
qualificações técnica e econômico-financeira, formular ofertas e lances de preços nas sessões públicas, assinar as 
respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, assinar Contratos/Pedidos de 
Compra, assim como assinar todos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do 
presente mandato. 
 
LOCAL E DATA 
ASSINATURA 
 
_______________________ , ____ de _______________ de 2020. 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Nome,Ass. e CNPJ 
 
 
 
Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO VI 

 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 
 
 
 
REF. TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2020 – CPL 
 
 
 
(NOME DA EMPRESA)_________________, CNPJ/MF N.º________________, (ENDEREÇO 
COMPLETO)_________________________, declara, sob as penas da Lei, que está enquadrada como 
microempresa/empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n.º 123/06, não havendo nenhum 
dos impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alteradas pelas Leis Complementares 128/2008 
e 147/2014, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores. 
 
 
(Local) ______________, __ de _______________ de 2020.   
 
 
   __________________________________ 
   Empresa e assinatura do responsável legal 
 
OBSERVAÇÕES: 
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ANEXO VII 

 MODELO DO ATESTADO DE VISITA 
 

 

 

Atestamos para os devidos fins que a empresa _____________________________, inscrita no CNPJ _________________________, 
tomou conhecimento das condições e locais de execução dos serviços referentes à Tomada de Preço 002/2020, 
em atendimento ao edital. 

 

Responsável técnico credenciado pela empresa:  

___________________________________________________ 

 

Nome: _______________________________________________ 

 

Assinatura: ____________________________________________ 

_______________________________________________________ 
Técnico da Secretaria Serviços Públicos 
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ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO  
 

 
CONTRATO N.º ___/2020 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE E A 
EMPRESA ____________________, NA FORMA ABAIXO: 

 
O MUNICÍPIO DE SALGUEIRO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Joaquim Sampaio n° 
297 – Nossa Srª. das Graças – CEP 56.000-000 – Salgueiro –PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.361.243/0001-71, 
através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, neste ato representado por seu Secretário, o Sr. 
_________________, brasileiro, solteira, formação superior em ciências contábeis, inscrito no CPF/MF sob o nº 
_______________ e portador da Cédula de Identidade nº ______________, residente e domiciliado na cidade de 
SALGUEIRO – PE, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ____, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede na ___ n.º __, bairro _____, na cidade de ____, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ____, neste ato 
representado por ____, inscrito no CPF/MF sob o n.º ____, residente e domiciliado na cidade de ____, de ora em 
diante denominada CONTRATADA, considerando o disposto na lei n.º 8.666, de 21.06.93 e alterações 
posteriores, a Lei Complementar 123/06, alteradas pelas Leis Complementares 128/2008,147/2014 e 155/2016 
e tendo em vista a homologação em __/___/___ do resultado da Tomada de Preços n.º 002/2020 - Processo 
Licitatório 048/2020, têm justo e acordado entre si o seguinte:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO SUPORTE LEGAL 
 
1.1 – Este contrato foi precedido de licitação na modalidade Tomada de Preços nº 002/2020 observados os 
dispositivos da Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e alterações posteriores, bem como da Lei Complementar 123/06, 
alteradas pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e 155/2016. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1 - O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa de engenharia especializada para 
eficientização com execução de serviços de implantação de luminárias convencionais e Led do sistema de 
iluminação pública, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, conforme solicitação 
expressa da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, constantes nos ANEXOS DO EDITAL e da PROPOSTA DA 
CONTRTATADA, que fazem parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO E DA VIGÊNCIA 
 
3.1 - O prazo de execução será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da emissão da Ordem de Serviço e 
a vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da emissão da ordem de serviço emitida pela Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos, podendo ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido, se assim for da vontade das 
partes, na conformidade do estabelecido na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGEMANETO 
 
4.1 – Pela execução dos serviços especificados na Cláusula Segunda deste Contrato pagará o CONTRATANTE à 
CONTRATADA o valor global por lote de R$ ___ (_______). 
 
4.2 – O pagamento do valor contratado será efetuado após a realização dos serviços, até o 12º (décimo segundo) 
dia útil contado do atesto na nota fiscal/fatura pelo responsável do bem ou serviço, e conforme boletim de 
medição dos serviços efetivamente realizados, acompanhados dos documentos de cobrança, aprovados e 
atestados pela Fiscalização da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, após emissão do empenho e 
posterior apresentação da nota fiscal ou fatura aprovada. 
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4.3 – A Secretaria Municipal de Serviços Públicos encaminhará a Secretaria de Finanças a solicitação de 
pagamento acompanhada de toda a documentação necessária a sua liquidação. 
 
4.4 - Não haverá atualização ou compensação financeira até que normas editadas pelo Governo Federal, Estadual 
e Municipal venham permiti-la. 
 
4.5 - Nenhum pagamento isentará a Contratada da responsabilidade pelos serviços executados ou implicará em 
sua aceitação. 
 
4.6 - O pagamento será efetuado somente após a comprovação e atestação da realização do serviço por parte da 
pessoa que for designada para o acompanhamento de fiscalização de sua execução, com o visto do titular da 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
 
4.7 – A contratada ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% (um por cento) do valor da fatura, pelo não 
cumprimento das tarefas determinadas na solicitação da Administração e nas planilhas orçamentárias, desde que 
comprovada a responsabilidade da CONTRATADA. O valor correspondente deverá ser descontado na fatura 
mensal. 
 
4.8 - A CONTRATADA deverá apresentar à Secretaria de Finanças, para fins de pagamento, os seguintes 
documentos atualizados: 
 
I – Certidão Negativa de Débitos para com o INSS (CND), na forma exigida pela Constituição Federal em seu art. 
195, § 3º; 
II – Certidão Negativa de débitos de Tributos e Contribuições Municipais; 
III – Certidão de Regularidade com o FGTS; 
IV - Certidão de quitação de Tributos Federais, administradas pela Secretaria da Receita Federal; 
V - Certidão de quitação de Tributos estaduais com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal; 
VI - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
  
4.9 - O pagamento somente será efetuado em depósito bancário, na conta corrente da CONTRATADA, em nome 
da pessoa jurídica: Banco nº _____;Agência nº __; Conta Corrente nº ________________. 
 
4.10 – Na hipótese de renovação do contrato, o reajuste ocorrerá com base na variação do IGP-M (Índice 
Geral de Preços de Mercado, medido pela Fundação Getúlio Vargas), tendo como base o mês anterior ao 
da assinatura do contrato. 
 
4.11 - O produto resultante de 1% (um por cento) sobre todos os valores e pagamentos realizados pelo 
Município de Salgueiro, relativos ao objeto deste edital serão creditados, automaticamente, no FUNDO 
MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓGIOS, no que diz respeito aos valores pagos com recurso 
próprio. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  
 
5.1 – Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na assinatura do contrato, será 
assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro, na conformidade do disposto no Art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93 e alterações.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS MULTAS 
 
6.1 – A CONTRATADA ficará sujeita à multa correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), do valor total 
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contratual, pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual, devendo o valor da multa ser recolhido ao 
setor de tesouraria deste município, no prazo de 03 (três) dias a contar do recebimento da notificação. 
 
6.2 – O contratado ficará sujeito à multa moratória de 0,5% (cinco décimo por cento) ao dia, sobre o valor total 
do contrato pelo não cumprimento do prazo fixado neste edital, ou pelo inadimplemento de qualquer obrigação 
contratual. 
 
6.3 – A multa a que se refere o item anterior será descontada dos pagamentos devidos pela PMS-PE, da garantia 
contratual ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente e poderá ser aplicada 
cumulativamente com as demais sanções já previstas. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
7.1 - A Contratada deverá assumir integral responsabilidade pela execução dos serviços e dos eventuais danos 
deles decorrentes, de acordo com as normas deste Edital, do Contrato a ser lavrado e demais documentos que o 
integram. 
 
7.2 - A Contratada assumirá a total responsabilidade pela correta escolha e dimensionamento do pessoal e dos 
equipamentos necessários à correta execução dos serviços objeto do contrato. 
 
7.3 - A Contratada será a única responsável pela segurança dos trabalhos de seus funcionários e pelos atos por 
eles praticados, devendo fornecer e exigir o uso de equipamentos de proteção individual, adequados a cada tipo 
de serviço. 
 
7.4 - A Contratada responderá por todas as despesas e obrigações relativas a salários, previdência social, seguros 
contra acidentes, e quaisquer outras implicações de natureza trabalhista e, notadamente, pelo fiel cumprimento 
dos dispositivos da CLT e legislação correlata. 
 
7.5 - A Contratada deverá cumprir todas as obrigações trabalhistas e de Segurança e Medicina do Trabalho e 
atender as demais normas legais. 
 
7.6 - A Fiscalização poderá, a qualquer tempo, exigir a dispensa, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
dos trabalhadores que não atenderem ao estabelecido neste item. 
 
7.6.1 - Se a dispensa der origem à ação na Justiça do Trabalho, a Prefeitura não arcará, em nenhum caso, com 
qualquer responsabilidade. 
 
7.7 - A Contratada será responsável pelo bom comportamento do seu pessoal no local dos serviços. 
 
7.8 - A Contratada será responsável pela manutenção da ordem e limpeza na execução dos serviços contratados. 
 
7.9 - A Contratada será integralmente responsável pela execução das tarefas de acordo com a determinação da 
Fiscalização.  
 
7.10 - A Contratada deverá prestar, sempre que solicitado, toda a orientação e demais esclarecimentos 
referentes à execução dos serviços aos funcionários da Prefeitura indicados pela Fiscalização. 
 
7.11 - A Contratada fica obrigada a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
7.11.1 - O(s) profissional (is) indicado (s) pela Contratada para fins de comprovação de capacitação técnico-
operacional na licitação, deverá(ão) participar da execução das obras e serviços, admitindo-se a substituição por 
profissional(is) de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela Prefeitura. 
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7.12 - Manter os prazos ajustados no Edital de Tomada de Preço 002/2020 e firmados na proposta de preços; 

7.13 - Manter-se, durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações assumidas, com 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.14 - Permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização dos serviços contratados, colocando à disposição da 
Administração, sempre que for solicitado, pelo setor responsável, facultando o livre acesso aos registros e 
documentos pertinentes, sem que essa fiscalização importe, a qualquer título, em responsabilidade por parte da 
Administração; 

7.15 - Responsabilizar-se pela boa execução e eficiência dos serviços que executar, assim como pelo cumprimento 
dos elementos técnicos recebidos, bem como por quaisquer danos decorrentes da realização destes serviços, 
causados à CONTRATANTE ou a terceiros.  

7.16 - Obriga-se também a CONTRATADA por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais, 
inclusive trabalhistas, que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento do 
presente Contrato; 

7.17 – A CONTRATADA deverá prestar esclarecimentos a Secretaria Municipal de Serviços Públicos sobre 
eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva independentemente de solicitação; 

7.18 - É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente Contrato para qualquer operação financeira, 
sem prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de SALGUEIRO; 

7.19 – Emitir Nota Fiscal referente a prestação dos serviços durante o mês de referência, para fins de atestação e 
liquidação pela CONTRATANTE. 
 
7.20 - Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas decorrentes de impostos, despesas com mão-de-obra, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros e outras despesas que incidam 
direta ou indiretamente na execução dos serviços objeto desta Licitação; 
 
7.21 - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer 
impedimento da prestação dos serviços. 
 
7.22 - Proceder à prestação e execução dos serviços, de acordo com sua proposta e, com as normas e condições 
previstas no Edital de Tomada de Preço nº 002/2020 e anexos, inclusive com as prescrições do Estatuto das 
Licitações e Contratos Administrativos, respondendo civil e criminalmente, pelas consequências de sua 
inobservância total ou parcial. 
 
7.23 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela fiscalização da Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos na execução dos serviços contratados; 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
8.1 – Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas na Cláusula Quarta deste 
instrumento. 
 
8.2 – Designar, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, pessoas responsáveis pelo 
encaminhamento e fiscalização dos serviços ora pactuados. 

 
8.3 – Aquelas contidas no Edital de Tomada de Preços nº 002/2020, aqui não transcritas. 
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8.4 – Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais. 
 
8.5 - Acompanhar e fiscalizar, por meio da fiscalização da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, 
especialmente designada, a execução dos serviços e, consequentemente, liberar as medições;  

8.6 - Emitir ordem de realização dos serviços, onde conste o local, prazo de execução e orientação técnica e 
demarcação dos serviços; 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
 
9.1 – Além da cobrança de multa prevista no subitem 6.1, poderá, ainda, a CONTRATADA, sofrer as seguintes 
sanções: 
 
I – Advertência por escrito; 
 
II – Multa de 0,01% sobre o valor dos serviços, por dia de atraso na execução, sem justa causa, dos serviços; 
 
III – Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de 
SALGUEIRO, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
10.1 – Os serviços constantes neste contrato serão fiscalizados por servidor ou comissão de servidores, 
designados pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, doravante denominada “Fiscalização”, que terão 
autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da 
execução contratual. 
 
10.2 - À Fiscalização compete, entre outras atribuições: 
 
I – solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências 
necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos 
documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências. 
 
II – acompanhar os serviços e atestar seu recebimento definitivo; 
 
III - encaminhar à Secretaria de Finanças os documentos que relacionem as importâncias relativas e multas 
aplicadas à Contratada, bem como os referentes ao pagamento. 
 
10.3 – A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais. 
 
10.4 - O acompanhamento e a fiscalização da execução desse Contrato serão efetuados pelo (a) fiscal Thyago 
Alves Rocha, Mat. 217/2019, por intermédio de Portaria nº ______________________, de acordo com o que dispõe o 
artigo 67 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
11.1 – Em conformidade com os artigos 73, inciso I, a 76 da Lei nº 8.666/93, mediante recibo, o objeto deste 
contrato será recebido pela Fiscalização da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. 
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a) O recebimento provisório dos serviços será promovido pelo MUNICÍPIO, através de sua ASSESSORIA TÉCNICA, 
constituída pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que verificará e atestará o cumprimento de todas 
as exigências contratuais, emitindo parecer conclusivo, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
comunicação, por escrito, da contratada, informando a conclusão dos serviços. 

b) O recebimento definitivo dos serviços será feito após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
emissão do parecer conclusivo da ASSESSORIA TÉCNICA. Durante esse período a Contratada terá sob sua 
responsabilidade o perfeito funcionamento das instalações por ela construídas. Qualquer falha construtiva ou de 
funcionamento, deverá ser prontamente reparada pela CONTRATADA, estando esta sujeita, ainda, às sanções de 
que trata a Cláusula Nona do presente contrato. 
 
c) O termo de recebimento definitivo dos serviços será registrado na Secretaria Municipal de Serviços 
Públicos e não isenta a contratada das responsabilidades cominadas no art. 618 do Código Civil Brasileiro de 
2002. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
12.1 – Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do presente Contrato serão 
provenientes da seguinte Dotação Orçamentária: 
 
Unidade Orçamentária: 13003 
Funcional Programática: 15 
Natureza da Despesa: 513 
Sub-Ação: 2.168 
Elemento: 3.3.90.39.00 
Fonte: 01 – 01 Recursos Próprios 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO, DA DENÚNCIA E DAS SANÇÕES. 
 
13.1 – Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de Notificação Judicial, o 
descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas contratuais e as hipóteses previstas nos arts. 77, 78 
e 79 da Lei nº 8.666/93 e alterações, ficando facultado a sua denúncia, desde que a parte denunciante notifique 
formalmente a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive 
daquelas previstas no art. 87, da Lei supra referida. 
 
13.2 – As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste Contrato, nem a 
responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em 
consequência do inadimplemento das condições contratuais. 
 
13.3 – O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo, desde que ocorram 
fatos supervenientes, imperiosos e alheios a vontade do CONTRATANTE e que tornem impossível a execução dos 
serviços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
14.1 – A CONTRATADA se responsabilizará pela adoção de todas as medidas de proteção relativas a segurança e 
a saúde dos funcionários envolvidos na execução dos serviços de conformidade com as disposições da 
Constituição Federal, da Consolidação das Leis Trabalhistas em seus Artigos 154 a 201, na Lei 6.514 de 27 de 
dezembro de 1977, na portaria nº 3.214 de 08 de julho de 1978 da Secretaria do Trabalho do Ministério do 
Trabalho e Emprego, no Código de Edificações e Regimentos Sanitários, nas normas contidas em acordo e 
convenções coletivas de trabalho e recomendações da OIT ratificadas pelo Brasil. 
 
14.2 - O responsável técnico pela empresa contratada é _________________, CREA nº _______________. 
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15. CLÁUSULA DECIMA QUINTA- DA GARANTIA 
 
15.1. O ato de assinatura do contrato, deverá ser comprovada a prestação de garantia no percentual de 5% 
(cinco por cento) do valor total do contrato. 
 
15.2. A critério do contratado, a garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades: 
 
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
b) Seguro-garantia; ou 
c) Fiança bancária. 
 
15.3. Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos eventualmente 
decorrentes da execução do contrato, tais como a responsabilidade por multas e obrigações trabalhistas, 
previdenciárias ou sociais. 
 
15.4. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central 
do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 
 
15.5. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos 
benefícios do artigo 827 do Código Civil. 
 
15.6. Em caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 
readequada ou renovada nas mesmas condições. 
 
15.7. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de 
prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à 
respectiva reposição no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada. 
 
15.8. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da 
Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada 
monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1 – A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização, se ocorrer, provisória ou definitivamente, a 
suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe, porém, no caso da rescisão por motivos 
alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer cláusulas e condições contratuais, o pagamento de forma 
proporcional aos serviços efetivamente executados. 
 
16.2 – As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em todos os seus 
termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores. 
 
16.3 – Para os efeitos de direito valem para este contrato a lei nº 8.666/93 e, alterações posteriores, e demais 
normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços apresentada, aplicando-se, ainda, para os casos 
omissos, os princípios gerais de direito. 
 
16.4 – Na execução do objeto ora ajustado, a CONTRATADA será responsável por todas as obrigações 
trabalhistas, tributárias e previdenciárias, seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente por 
qualquer vínculo empregatício que venha a se configurar, inclusive indenizações decorrentes de acidente de 
trabalho. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DO FORO 
 
17.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de SALGUEIRO, Estado de Pernambuco, como competente para dirimir toda 
e qualquer dúvida decorrente deste Contrato, renunciando expressamente a outro qualquer, por mais 
privilegiado que possa ser. 
 
E, assim, por estarem de acordo CONTRATANTE e CONTRATADA, assinam este instrumento, na presença das 
testemunhas, em quatro vias de igual teor e forma. 
 
SALGUEIRO-PE, _____ de _____________ de 2020. 

 
 

_______________________________________ 
   SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  

CONTRATANTE 
 
 

_______________________________________ 
CONTRATADA 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
________________________                          ____________________________ 
CPF/MF nº      CPF/MF nº 
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Processo licitatório 048/2020 
Tomada de Preço 002/2020 

 
ANEXO IX 

MODELO DE RELAÇÃO EXPLÍCITA 
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, DAS MÁQUINAS E DO PESSOAL TÉCNICO 

ESPECIALIZADO 
 
 
A empresa      , inscrita no CNPJ  sob o nº, por intermédio do seu 
representante  legal,  Sr.(a)    , portador(a) da Carteira de Identidade no  e do CPF no 
   , DECLARA a disponibilidade dos equipamentos, das máquinas e do pessoal técnico 
especializado, necessários à execução do objeto licitado, conforme relação explícita a seguir, referente ao 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2020 - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 
 

1. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: 

2. RELAÇÃO DAS MÁQUINAS: 

3. RELAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO: 

4. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS PARA POSSIBILITAR O 

CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPOSTO PELA LICITANTE. 

 
 
Cidade,  de  de 2020. 
 
 

Representante da Empresa 
Nome Legível e assinatura 
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Processo licitatório 048/2020 
Tomada de Preço 002/2020 

 
ANEXO X 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A empresa      , inscrita no 
CNPJ  sob o nº, por intermédio do seu   representante  legal,  Sr.(a)    , portador(a) 
da Carteira de Identidade no  e  do CPF no    , CREA Nº , 
DECLARA que conhece o local destinado a execução do objeto da licitação e que não tem dúvidas quanto ao 
objeto a ser licitado, referente ao Processo licitatório 048/2020 - Tomada de Preço 002/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cidade,  de  de 2020 
 
 
 
 

 

Representante da Empresa 
Nome Legível e assinatura 
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ANEXO XI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS 

 

A   empresa  , para fins de participação na PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
048/2020 - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020, DECLARA sob as penalidades da Lei, que não existem fatos 
supervenientes à presente data que venham a impossibilitar a sua habilitação na licitação, já que continuam satisfeitas 
as exigências contidas no art. 27, da Lei n° 8.666/93. 

 

E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

 

 

 

Cidade,  de  de 2020. 

 

 

 

 

Representante da Empresa 

Nome Legível e assinatura 
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ANEXO XII 
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO UTILIZA MÃO-DE-OBRA DIRETA OU INDIRETA DE MENORES 

 
 
 
 
 
 
 
A empresa   ,  inscrito  no CNPJ n°    , por 
intermédio  de seu  representante legal o(a) Sr(a)  , portador(a) da Carteira de 
Identidade no  e do CPF no   , DECLARA, para fins do disposto 
no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de  27 de outubro de 1999, que 
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos. 

 
RESSALVA: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 
 
 
 
 

Cidade,  de  de 2020. 

 

 

 

 

Representante da Empresa 

Nome Legível e assinatura 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
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