EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022
- LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM LED EVANDRO ANTÔNIO BRANDALISE, Prefeito Municipal de Vila Flores - RS, no uso de
suas atribuições legais, de conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº
4676/2016 e Lei Federal nº 8.666/93, torna público que a Pregoeira e a Equipe de Apoio, se
reunirá com a finalidade de receber as PROPOSTAS e DOCUMENTOS das empresas interessadas
em fornecer materiais elétricos e serviços de instalação de luminárias de led para iluminação
pública, conforme segue:

Assunto
ABERTURA

Local
Sala do Setor de Licitações

Data
18/04/2022

Horário
08h

Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED PARA A
ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VILA FLORES (MATERIAIS E MÃO DE
OBRA).
Critério de Julgamento:
MENOR PREÇO GLOBAL.
1 - OBJETO:
Constitui objeto da presente licitação o registro de preços para o fornecimento de
materiais elétricos e serviços de instalação de luminárias de led para iluminação pública no
Município de Vila Flores, conforme estimativas, descrições e condições de entrega, as quais estão
detalhadas no Termo de Referência e Projetos anexos.
2 - PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL
Integram o presente Edital para todos os fins, especialmente para conhecimento
mais amplo dos compromissos a serem assumidos, os anexos que o acompanham, a saber:
- ANEXO I – MODELO DE CREDENCIAMENTO;
- ANEXO II – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE;
- ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;
- ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DO PRAZO RECURSAL;
- ANEXO V - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO;
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- ANEXO VI –DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR;
- ANEXO VII - ATA DE REGISTRO DE PREÇO;
- ANEXO VIII – MODELO DE PROPOSTA.
- ANEXO IX – TERMO DE REFERÊNCIA;
- ANEXO X – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA;
- ANEXO XI – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA;
- ANEXO XII – PLANILHA DE BDI E ENCARGOS SOCIAIS;
- ANEXO XIII – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO;
- ANEXO IVX – PROJETOS;
3 - APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:
Na data e hora fixadas neste Edital, as empresas interessadas deverão comparecer e
entregar junto ao Setor de Licitações os 02 (dois) envelopes referentes à PROPOSTA E
DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA, contendo na sua parte externa frontal, para o que se sugere
a seguinte inscrição:
ENVELOPE Nº 01
AO MUNICÍPIO DE VILA FLORES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA
PROPONENTE (NOME COMPLETO)

ENVELOPE Nº 02
AO MUNICÍPIO DE VILA FLORES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE (NOME COMPLETO)

4 - REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO:
4.1 - No início da sessão, cada empresa licitante poderá credenciar um
representante, o qual deverá identificar-se junto à Pregoeira, quando solicitado, exibindo a
respectiva cédula de identidade ou documento equivalente e comprovando, por meio de
instrumento próprio, poderes para formulação de propostas (lances verbais), oferta de
descontos e para a prática dos demais atos inerentes ao certame.
4.2 - A documentação referente ao CREDENCIAMENTO deverá ser apresentada
fora e separadamente dos envelopes de números 01 e 02.
4.3 - O licitante deverá apresentar para credenciamento junto à Pregoeira,
diretamente ou através de seu representante que, devidamente identificado e credenciado
por meio legal, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse do
representado; o credenciamento será efetuado da seguinte forma:
a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente,
deverá ser apresentada cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor,
devidamente registrado; em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade
por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; no caso de
sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em
exercício; em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País,
decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos
inerentes ao certame.
2

b) se representante legal, deverá apresentar:
b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do
outorgante devidamente reconhecida, em que conste o nome da empresa outorgante, bem
como de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, e, também, o nome
do outorgado, constando ainda, a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em
licitação pública e demais atos pertinentes ao certame; OU
b.2) termo de credenciamento (conforme modelo no Anexo I deste Edital)
outorgados devidamente reconhecido pelos representantes legais do licitante, comprovando
a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos
os demais atos inerentes ao certame.
OBS: Em se tratando das alíneas b.1 e b.2, o representante deverá apresentar
conjuntamente cópia do respectivo contrato social em vigor ou instrumento equivalente que
comprove a capacidade legal do outorgante.
c) se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado.
4.3.1 - É obrigatória a apresentação de documento de identidade ou documento
equivalente.
4.4 - Declaração de Idoneidade e Declaração de Cumprimento dos Requisitos
de Habilitação.
4.5 - Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de
recorrer, é obrigatória a presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões
públicas referentes à licitação, sendo que a ausência de representante à sessão implica na
desistência da prática de futuros atos pertinentes ao processo, inclusive de recurso.
OBS.: Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório,
poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por
tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou por Membro da Comissão de
Licitações.
5 - RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
5.1 - No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença
das licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, a Pregoeira,
inicialmente, receberá os envelopes nºs 01 - PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO.
5.2 - Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos,
não será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária.
5.3 - A Pregoeira realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão:
a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de
ofertas e lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame;
b) apresentar, ainda, declaração de idoneidade e que cumprem plenamente os
requisitos de habilitação.
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6 - PROPOSTA DE PREÇO:
6.1 - A empresa deverá encaminhar o envelope nº 01, no dia, hora e local
mencionados no preâmbulo, preferencialmente em folhas timbradas da empresa
participante, devidamente assinada e carimbada, sem emendas ou rasuras:
6.1.1 - Proposta em reais, com a descrição do objeto, valor total, mencionando
preço unitário e total do objeto, incluindo sobre o preço: fretes, taxas, impostos e demais
despesas decorrentes da prestação do serviço do item no Município de Vila Flores/RS,
conforme modelo em anexo;
6.1.2 – Havendo divergência entre o valor total e unitário de cada item,
prevalecerá o valor unitário.
6.1.3 – Itens de mesmo descritivo deverão ter igual valor unitário;
6.1.3 - Dados cadastrais e bancários em nome da empresa licitante para o Setor
de Contabilidade;
6.1.4 – A empresa licitante deverá indicar na proposta a MARCA/FABRICANTE e
GARANTIA dos seguintes itens da Planilha Orçamentária Analítica: Luminária de LED, Relé
Fotoelétrico, Conector perfuração e Braço para iluminação pública, sob pena de
desclassificação.
6.1.5 – Nos preços deverão estar previstos os valores referentes a remoção e
descarte dos equipamentos de iluminação substituídos (lâmpadas de descargas, luminárias e
reatores).
6.2 – Deverá ser apresentada a PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA (ANEXO
XI);
6.2 – Considerando a exigência de coleta do material para descarte, a empresa
licitante deverá anexar à proposta:
a) declaração da empresa licitante de que se responsabiliza pela coleta dos
materiais substituídos, indicando o nome, CNPJ, endereço, telefone, e e-mail da empresa
que realizará a coleta.
b) LO (Licença de Operação), expedida pelo órgão ambiental competente, da
empresa que realizará o recolhimento do material para descarte, em vigor.
c) Declaração emitida pela empresa que recolhe o material para descarte
(detentora da LO apresentada no item “b”), de que a empresa licitante está autorizada a
utilizar a LO de sua empresa para participação no presente processo licitatório.
Obs.: Tendo em vista a exigência constante no item 6.2 do edital, de acordo com
a Lei nº 12.305/10, regulamentada pelo Decreto nº 7.404/10, fica considerado obrigatório o
recolhimento dos equipamentos de iluminação substituídos (lâmpadas de descargas,
luminárias e reatores).
6.2 - A validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 dias, a contar da
abertura da mesma.
6.3 - Para efeito de julgamento esta licitação é do tipo MENOR PREÇO – GLOBAL.
6.4 - Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no
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preço até, no máximo,duas casas decimais após a vírgula.
6.5 - O valor unitário máximo previsto para o objeto licitado é o estipulado na
Planilha Orçamentária Sintética, em anexo, que faz parte integrante deste edital.
6.6 - As MICROEMPRESAS e as EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, se desejarem
fazer uso dos benefícios da LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 deverão, através de uma
Declaração, constar a condição de MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, a
qual deverá ser apresentada juntamente no Envelope 01 - Proposta.
7 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
7.1 - Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento),
superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens
subsequentes, até a proclamação do vencedor.
7.2 - Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item
6.1, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos
lances verbais e sucessivos quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
7.3 - No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos
dos itens anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances
verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta
classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor.
7.4 - Caso duas ou mais propostas iniciais apresentarem preços iguais, será
realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.
7.5 - A oferta dos lances deverá ser efetuada quando for conferida a palavra ao
licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida a disputa para toda ordem de
classificação decrescente dos preços.
7.6 - A diferença entre cada lance será de no mínimo R$ 10,00 (dez reais).
7.7 - É vedada a oferta de lance com valores iguais aos já ofertados.
7.8 - Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o
proponente desistente àspenalidades previstas neste Edital.
7.9 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela
Pregoeira, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do
último preço apresentado pelolicitante, para efeito de ordenação das propostas.
7.10 - Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo, a
Pregoeira, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
7.11 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pela
Pregoeira, oslicitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
7.12 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas de acordo com o
Menor Preço, a Pregoeira verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo,
comparando-o com os valores consignados na Tabela de Referência, decidindo,
motivadamente, a respeito.
7.13 - A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e
aceitáveis. Será declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com
as especificações deste edital, com o preço de mercado e ofertar o menor preço.
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7.14 - Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto,
previsto no art. 44, §2° da Lei Complementar 123/2006, sendo assegurada, como critério de
desempate, preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno
porte e as cooperativasque atenderem ao item 3.3 deste Edital.
7.15 - Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas
apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela
cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.
7.16 - Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da
seguinte forma:
a)
Para cada empresa dentro do limite de empate, será concedido o
tempo de até 5 (cinco) minutos para ofertas de novo lance inferior àquela considerada, até
então, de menor preço ou para a desistência, na ordem de classificação apresentada.
b)
Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa,
convocada na forma do item anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor
preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresa de
pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese da alínea
“a” deste Edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto no mesmo item.
7.17 - Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa,
satisfizer as exigências do item 6.15 deste edital, será declarado vencedor do certame o
licitante detentor da proposta originalmente de menor valor.
7.18 - O disposto nos itens 6.13 a 6.16 deste edital, não se aplica às hipóteses
em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa
de pequeno porte ou cooperativa.
7.19 - Serão desclassificadas:
a) as propostas que não atenderem as exigências contidas no objeto desta
licitação;
b) as que contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em
pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo
legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos deste edital.
c) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis ou
superestimados.
7.19.1 - Poderão ser admitidos pela Pregoeira erros de natureza formal, desde
que não comprometam o interesse público e da Administração.
7.20 - Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não
previstas no edital.
7.21 - Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo,
sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e
verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para
habilitação e dos recursosinterpostos.
7.22 - A sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo
todas e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao
Setor de Licitações, conforme previsto neste Edital.
7.23 - Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada
nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, as
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licitantes presentes.
8 - HABILITAÇÃO:
8.1 - Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar, dentro
do ENVELOPE Nº 02, os documentos de habilitação.
8.1.1 - Para as empresas cadastradas no Município de Vila Flores/RS, a
documentação poderá ser substituída pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde
que seu objetivo social comporte o objeto licitado, o registro cadastral esteja dentro do
prazo de validade, atualizado, inclusive quanto às exigências específicas deste Edital.
OBS.: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios exigidos para cadastro
(elencados abaixo) esteja com prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no
órgão emitente ou anexá-lo como complemento ao certificado apresentado, sob pena de
inabilitação.
8.1.2 - As empresas não cadastradas deverão apresentar os seguintes
documentos, em vigor na data da abertura da Sessão Pública do Pregão:
a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município,
se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;
b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito
de Tributos e Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão
Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional);
b) Certidão Negativa de débitos para com a Fazenda Estadual (Tributos
Diversos) do domicílio da sede da licitante;
c) Certidão Negativa de débitos para com a Fazenda Municipal (Tributos
Diversos) do domicílio da sede da licitante;
d) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço;
e) Certidão Negativa de Débito Trabalhistas;
f) Declaração de que não está descumprindo o disposto no Art. 7º, inciso XXXIII,
da Constituição Federal, assinada pelo representante legal da licitante.
8.1.3 – Documentação relativa à Qualificação Técnica:
a) certidão de registro da empresa no órgão competente;
b) certidão de registro do responsável técnico da licitante no órgão competente.
c) Comprovação de aptidão, através de Atestado de capacitação técnicoprofissional em nome do responsável técnico da empresa, registrado no órgão competente,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou,
satisfatoriamente, contrato de execução de obra ou serviço de características semelhantes
com o objeto ora licitado.
d) Declaração de disponibilidade/propriedade de veículo tipo caminhão
equipado com plataforma hidráulica para no mínimo 01 (uma) pessoa, conforme normas
técnicas e de segurança, com capacidade de alcance necessário para a troca, substituição e
instalação de lâmpadas ou veículo utilitário equipado com escada giratória com alcance para
as funções do edital.
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e) Declaração de que os profissionais envolvidos com a execução da obra possuem
Seguro de vida e NR 10 e NR 35;
f) Declaração assinada pelo sócio/administrador, sob pena da lei, que tem pleno
conhecimento de todas as condições do Edital e anexos;
8.1.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) balanço patrimonial do Último Exercício Social já exigível e apresentado na
forma da lei, com a indicação do nº do Livro Diário, número de registro no órgão
competente e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a
boa situação financeira da empresa.
a1) para a comprovação da boa situação financeira da empresa, serão apurados
índices mínimos aceitáveis, pela aplicação da seguinte fórmula:
AC
LIQUIDEZ CORRENTE: ---------- = índice mínimo: 1
PC
AC + ANC
LIQUIDEZ GERAL: --------------------- = índice mínimo: 1
PC + PNC
PC + PNC
GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS: ---------------- x 100 = índice máximo: 0,90
PL
PC + PNC
GRAU DE ENDIVIDAMENTO: -------------------- = índice máximo: 0,90
AT
Onde: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponível; ANC = Ativo Não Circulante;
AP = Ativo Permanente; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PNC = Passivo Não
Circulante; PL = Patrimônio Líquido.
a2) LIQUIDEZ INSTANTÂNEA: o mínimo exigível será de 15% (quinze por cento)
do valor estimado da obra.
a3) PATRIMÔNIO LÍQUIDO: o mínimo exigível será de 10% (dez por cento) do
valor estimado da obra.
a4) é vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório.
a5) licitantes que utilizam a escrituração contábil digital - ECD e que aguardam a
autenticação do balanço patrimonial pela Junta Comercial poderão apresentar, em
substituição ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Público de Escrituração Digital SPED, do balanço à Receita Federal do Brasil.
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a6) empresa constituída a menos de 01 (um) ano deverá apresentar balanço de
abertura.
b) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 90 (noventa) dias da data
designada para a apresentação do documento.
8.2 - Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório
poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por
tabelião ou por Membro da Comissão de Licitações, ou publicação em órgão da imprensa
oficial. Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à
verificação da autenticidade de seus dados pela Administração.
8.3 - O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder da
Pregoeira pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a
licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização
do envelope.
9. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DA EMPRESA VENCEDORA
9.1 A empresa vencedora deverá apresentar no prazo de até 03 (três) dias úteis,
prorrogáveis por igual período, sob pena de desclassificação, os seguintes documentos:
a) Duas amostras por modelo de luminária (totalizando 4 peças), que serão
avaliadas pelo responsável técnico do projeto, nos seguintes quesitos:
conformidade com o presente edital e com os ensaios apresentados (mesmo
modelo de driver, mesmo modelo de Led, etc).
b) As amostras deverão ser certificada(s) e Registrada(s) de conformidade do(s)
produto(s) a ser(em) fornecido(s), emitido(s) pelo INMETRO;
c) Curva característica das luminárias “IES”;
d) Catálogo Técnico da luminária;
e) Carta de garantia do fabricante, endereçada ao município, com a relação de
todos os itens cobertos pela garantia e a data de vigência desta; (05 anos)
9.1.2 - A avaliação das amostras será realizada pela equipe técnica que emitirá
um parecer de “conformidade” ou “não conformidade”.
9.12.3 – Serão avaliados critérios como: driver (corresponde ao mesmo driver do
ensaio do Inmetro ou do registrado junto a outros órgãos), dispositivos internos como: DPS,
emendas e fiação estão em conformidade com os ensaios apresentados e portarias ou
normas vigentes, tensão e corrente mensurados na luminária estão em conformidade com
os ensaios apresentados.
10 - ADJUDICAÇÃO:
10.1 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que
ofertar o menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
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10.2 - Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, a Pregoeira
inabilitará a licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na
ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao
edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que a Pregoeira poderá
negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.
10.3 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira
proclamará a vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para
manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação
expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da
licitante.
11 – IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO:
11.1 - As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 02
(dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, e deverão ser
protocoladas junto ao Protocolo Geral da Prefeitura.
11.2 - Não serão aceitos se remetidos via fax ou e-mail.
11.3 - Caberá à Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas.
11.4 - Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova
data para realização do certame.
12 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
12.1 - Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do
pregão, a intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação
das razões de recurso, as quais deverão ser protocoladas junto ao Protocolo Geral da
Prefeitura (Não serão aceitos se remetidos via fax ou e-mail).
12.2 - Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o
prazo de 03 (três) dias corridos para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr
do término do prazo da recorrente, sem necessidade de nova intimação, na forma
mencionada no item 11.1.
12.3 - A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação,
na sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.
12.4 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que
praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua
decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser
proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de
responsabilidade daquele que houver dado causa à demora.
12.5 – A falta manifestação imediata e motivada do licitante importará a
decadência do direito de recursos.
13 – CONTRATAÇÃO:
13.1 - Homologada a licitação, a Secretaria Municipal de Administração
convocará o licitante que tiver apresentado a proposta vencedora para assinatura da ata de
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registro de preço, no prazo de até 05 (cinco) dias sob pena de decair o direito à Contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n.º 8.666/93.
13.2 - Caso a empresa adjudicatária não assine o Contrato no prazo e condições
estabelecidas, a Pregoeira poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para nova negociação até chegar a um vencedor ou recomendar a revogação
da licitação independentemente da cominação prevista no artigo 81, da Lei n.º 8.666/93.
13.3 - A fiscalização do contrato será de responsabilidade do Secretário
Municipal Obras e Trânsito (Titular da pasta), ou pessoa por ele designada.
13.4 - Farão parte integrante do contrato, independente de transcrição, as
condições estabelecidas neste Edital e na proposta comercial apresentada pela empresa
adjudicada.
13.5 – Documentos obrigatórios para assinatura da Ata de Registro:
a) Cópia de documento de responsabilidade técnica pela execução deste objeto
(Anotação de Responsabilidade Técnica-ART ou outro documento equivalente),
devidamente recolhido(a) e assinado(a) pelo profissional habilitado e autorizado,
devidamente registrado no respectivo conselho de classe, o(a) qual ficará arquivado(a),
juntamente com os demais documentos referentes a esta contratação;
b) Caso a proponente tenha apresentado, na fase da licitação, um pré-contrato
de prestação de serviços com o(s) profissional(is) necessário(s) à execução das atividades,
esta fica obrigada a apresentar a comprovação do vínculo contratual ou empregatício com
o(s) mesmo(s), sob pena de descumprimento de obrigação estabelecida no Edital, com
respectivas sanções administrativas;
c) A relação do(s) trabalhador(es) capacitado(s) para o desempenho das funções
afetas ao pregão, cujos cursos de capacitação deverão ser ministrados sob orientação e
responsabilidade de profissional habilitado e autorizado, com o(s) respectivo(s) certificado(s)
atualizado(s) de conclusão do(s) curso(s) de capacitação (NR10 e NR35), bem como,
demonstrar a disponibilidade de equipamentos necessários e apropriados ao desempenho
dos serviços;
c.1 - O profissional habilitado e autorizado previsto neste subitem 4.4 pode ou
não ser mesmo profissional previsto no subitem 4.2;
c.2. O curso de capacitação do trabalhador só terá validade se realizado pela
PROPONENTE participante deste certame que o capacitou;
d) Caso a Contratada decida pela utilização de equipamentos de guindar para
elevação de pessoas, deverá comprovar também o curso de qualificação atualizado da
Norma Regulamentadora – NR 12.
14 –PRAZOS DE EXECUÇÃO:
14.1 - A FORNECEDORA deverá realizar a instalação/substituição em até 45
(quarenta e cinco) dias a contar da ORDEM DE FORNECIMENTO de até 200 luminárias, sendo
acrescido 5 (cinco) dias para cada 50 luminárias que ultrapassam 200 unidades, conforme
previsto no Edital e anexos, sendo o deslocamento através de transporte, este por conta da
empresa contratada, livre de frete, descarga e encargos para o Município.
15 – GARANTIA:
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15.1 - A garantia dos equipamentos deverá ser conforme apresentado na Carta
de garantia do fabricante, endereçada ao município, com a relação de todos os itens
cobertos pela garantia e a data de vigência desta; (05 anos).
15.1.1) Durante o prazo de garantia o Contratante deverá informar a
Contratada, se necessário, via ofício e/ou e-mail, providências na substituição da(s) peça(s)
com defeito, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do comunicado, para que o
município providencie a substituição.
15.1.2) Enquanto durar o período de garantia do fabricante, será de inteira
responsabilidade da Contratada todos os custos com transporte da mercadoria para o
Município, bem como o método de embalagem adequado à proteção efetiva contrachoque
e intempéries no deslocamento.
15.2) – A garantia deverá abranger peças e componentes contra defeitos de
fabricação, funcionamento ou possíveis falhas que possam surgir com o uso deles, com
exceção das substituições de peças ou componentes danificados por dolo, imperícia ou mau
uso dos equipamentos.
15.3 - Durante o período de garantia o Município não efetuará nenhum tipo de
pagamento à CONTRATADA a título de deslocamento de pessoal, transporte, impostos,
taxas, veículos, hospedagem, peças, fretes de peças, mão-de-obra e outros.
15.4 - Não será aceito na instalação dos materiais com descrição diferente
daquela constante no Termo de Referência, bem como em desconformidade com os
padrões estabelecidos no edital.
16 - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
16.1 - Os materiais e serviços serão recebidos por ponto, onde a luminária estiver
substituída. As luminárias novas devem estar corretamente instaladas e funcionando, e o
recebimento se dará apenas após contagem e verificação por parte da fiscalização.
16.2 - O fiscal designado deverá se certificar, a cada luminária removida, a
substituição pela licitada, podendo, na oportunidade da vistoria, solicitar informações,
ficando o contratado obrigado a prestá-las.
16.3 - Os bens instalados serão recebidos provisoriamente pelo fiscal, a ser(em)
designado(s) para tanto, o(s) qual(is), também, verificará(ão) a cada pagamento, a
consistência e a exatidão da nota fiscal/fatura, apresentada em uma via.
16.4 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado
em até 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, decorrido esse prazo, sem qualquer
manifestação do Contratante, o(s) objeto(s) será(ão) considerado(s) como recebido(s)
definitivamente.
16.5 O Município não se responsabilizará pelo transporte, armazenamento,
instalações inadequadas e/ou guarda do(s) bem(ns)
17 - REMOÇÃO E DESCARTE DOS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO EXISTENTES
17.1 - Sob hipótese alguma as lâmpadas poderão ser quebradas ou descartadas
aleatoriamente.
a) A CONTRATADA se compromete e se responsabiliza pela utilização de todas
as ferramentas e equipamentos necessários pelo manuseio e remoção das lâmpadas e
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materiais retirados.
a.1) A CONTRATADA poderá realizar o descarte dos bens removidos, desde que,
credenciada por Órgão Ambiental competente, caso contrário, deverá, por conta e risco,
terceirizar esse serviço. O responsável pelo descarte fica obrigado pelo acondicionamento,
armazenamento e transporte, até a destinação final adequada do(s) bem(ns) removido(s),
devendo, às suas expensas, assegurar-se contra todos os riscos, de acordo com a legislação
vigente e normas de segurança estabelecidas pela ABNT.
a.2) Ao final dos trabalhos a CONTRATADA deverá apresentar o Certificado de
Destinação Final – CDF, contendo as seguintes informações: empresa geradora, tipo de
resíduo, data de encaminhamento e descrição sucinta da técnica de destinação utilizada. O
CDF deve estar assinado pela empresa que efetivamente realizou a destinação final ao
resíduo.
a.3) O Certificado de Destinação Final – CDF deverá constar a relação de todo
material retirado (luminárias, lâmpadas, reatores, capacitores, ignitores, relés e conectores),
bem como, a quantidade. O total de material retirado deverá ser compatível àqueles
adquiridos e instalados.
b) Em se tratando de cabos de cobre e/ou braços retirados, após a contagem e
conferência pelo fiscal, o(s) mesmo(s) deverá(ão) ser entregue(s) na Sede do Município.
18 – FORMA DE PAGAMENTO:
18.1 - O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, mediante
apresentação da Nota Fiscal e recebimento pela Secretaria responsável pela fiscalização.
18.2 - Os pagamentos serão realizados em depósito bancário, para tanto,
necessário informações bancárias em nome da Empresa licitante (nome da empresa, CNPJ,
agência, conta corrente, Município, Estado).
18.3 - Quando do pagamento, serão processadas as retenções previdenciárias e
demais tributos nos termos da legislação que regula a matéria.
18.4 - O PAGAMENTO DAS ETAPAS EXECUTADAS (EMPENHOS) FICA
CONDICIONADO A APRESENTAÇÃO:
a) Protocolo de entrega da atualização do Cadastro dos serviços executados
junto a Concessionária;
b) CDF – Certificado de Destinação Final, dos materiais retirados;
18.4.1
- A critério do município poderá ser pago até a totalidade dos valores
dos serviços executados antes da apresentação dos itens a) e b), desde que solicitado e
justificado pelo executor.
19 – PENALIDADES:
19.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do
pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes
penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: multa de 10% sobre
o valor estimado da contratação;
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b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do
certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2
anos;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão
do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10%
sobre o valor estimado da contratação;
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após
os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor
atualizado do contrato;
f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com
a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao
montante não adimplido do contrato;
g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual:
declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com
a Administração Pública pelo prazo de 02 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do
contrato.
19.2 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o
caso.
19.3 - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em
virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
20 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
20.1 - Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas
decorrentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de
Vila Flores, setor de Licitações, sito na Rua Fabiano Ferretto, nº 200, ou pelos telefones (54)
3447-1313 ou 1300, no horário de expediente, com antecedência mínima de 03 (três) dias
da data marcada para recebimento dos envelopes.
20.2 - Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que
impeça a realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será
transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal
subsequente ao ora fixado.
20.3 - Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na
documentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone.
20.4 - A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por
conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº
8.666/93, sobre o valor inicial contratado.
20.5 - Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
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20.6 - A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse
público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de
indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666-93).
20.7 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do
licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
20.8 - Fica eleito o Foro da Comarca de Veranópolis, para dirimir quaisquer
litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro
qualquer, por mais privilegiado que seja.
Vila Flores, 14 de março de 2022.

EVANDRO ANTÔNIO BRANDALISE
Prefeito Municipal

Visto:

_______________________________
Adv. Denise Arisi
OAB/RS 63.385
Procuradora Jurídica.
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ANEXO I

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022

MODELO DE CREDENCIAMENTO

Através do presente, credenciamos o(a) Sr. (a)......................, portador(a) do RG
nº..................... e do CPF nº.................., a participar da licitação instaurada pelo Município de
Vila Flores/RS, na modalidade de Pregão Presencial nº 019/2022, na qualidade de
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da
empresa.............................., CNPJ nº..................................., bem como formular propostas e
praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Local e data.
____________________________________
Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa
(firma reconhecida)

________________________________
Nome do dirigente da empresa

Obs.: Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, de cópia do respectivo contrato social
em vigor ou instrumento equivalente que comprove a capacidade legal do outorgante.
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ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

DECLARAÇÃO
Declaro, sob as penas da lei, para fins do Pregão Presencial nº 019/2022, que a
empresa ........................................................., CNPJ nº ....................................., não foi
declarada inidônea, para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do
inciso IV, do art. 87 da Lei 8.666/93, bem como a inexistência de fato superveniente
impeditivo para contratação com o Poder Público, sendo que comunicarei qualquer fato
ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha a alterar a
atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade
econômico-financeira.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_________________________________
Assinatura do representante Legal
Carimbo do CNPJ
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa ...................................., CNPJ nº ....................................., com sede em
......................................, por seu representante legal ......................., DECLARA, sob as
penas da Lei, para fins de participação em processo licitatório no Município de Vila Flores
-RS, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme inciso VII do Art. 4º
da Lei Federal nº 10.520/2002.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_________________________________
Assinatura do representante Legal
Carimbo do CNPJ
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DO PRAZO DE RECURSO

Pregão Presencial n°: 019/2022
Processo de Licitação nº: 069/2022

A Empresa ................................., declara e torna público que renuncia ao prazo recursal
relativo à fase de habilitação, previsto no art. 109 da Lei n.º 8.666/93 e alterações, relativo
ao Edital de Pregão Presencial nº 017/2022.

Vila Flores, de xx de xxx de 2022.

_____________________________
(Nome e assinatura do
responsável legal pela empresa)

Obs.: A presente declaração é de caráter facultativo, visando somente agilizar os trâmites licitatórios.
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO
MODELO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE OU COOPERATIVA PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI
NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ALTERADA PELA LEI
COMPLEMENTAR Nº 139/2011
A empresa ......, inscrita no CNPJ sob o nº ......., estabelecida na Rua ......., nº ....., Bairro .....,
na cidade de ......., através do seu Representante legal Sr. ........., brasileiro, (estado civil),
inscrito no CPF sob o nº ........, carteira de identidade nº ........., residente e domiciliado na
Rua ....., nº ....., Bairro ...., na cidade de ......, DECLARA, para os fins do disposto na Lei
Complementar nº. 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei,
que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como:
( ) - MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006;
( ) - EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006.
( ) – COOPERATIVA, conforme disposto nos art. 42 à 45 da Lei Complementar nº 123, de 14
de dezembro de 2006, e art. 34, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do artigo 3º da
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

________________, em ______ de __________________ de 2022

Assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO VI
MODELO : EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA
DECLARAÇÃO
Ref.: (identificação da licitação) ................................., 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 ( ) .
............................................
(data)

............................................................
(representante legal)
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ANEXO VII
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
- LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM LED Aos xx dias do mês de xxxx do ano de 2022, compareceram, de um lado o MUNICÍPIO DE
VILA FLORES - RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº.
91.566.869/0001-53, com sede administrativa localizada na Rua Fabiano Ferretto, nº 200,
Bairro Centro, CEP nº. 95.334-000, nesta cidade de Vila Flores/RS, representado por seu
PREFEITO MUNICIPAL, Sr. EVANDRO ANTÔNIO BRANDALISE, inscrito no CPF sob o nº.
611.533.460-87, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e de outro lado a empresa
xxxxxxxxxxx, Pessoa Jurídica de direito privado, situada na Rua xxxxxxxxxx, nº xxxxx, Bairro
xxxxxxxx, na cidade de xxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxxx, neste ato representada
pelo Sr. xxxxxxxxxxx, sócio administrador da empresa, CPF nº xxxxxxxxx, doravante
denominado FORNECEDOR, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo
com o resultado do julgamento da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº.
019/2022, Processo Licitatório nº. 069/2022, que selecionou a proposta mais vantajosa para
a Administração Pública, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED PARA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VILA FLORES, em conformidade com as
especificações constantes no referido Edital, sujeitando-se as partes às determinações da Lei
nº 8.666/93 e suas alterações, e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados
nesta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objetivo o Registro de Preços para o fornecimento de materiais
elétricos e para a prestação de serviços de instalação de luminárias de Led para iluminação
pública no Município de Vila Flores, tudo em conformidade com as especificações
constantes no Edital e anexos, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos,
propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos,
os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do
presente Registro de Preços.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações
com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe
facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem
cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência
em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO
2.1. O preço para fornecimento do objeto de registro será o de MENOR PREÇO GLOBAL,
inscrito na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de
classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de
transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:
(TABELA)
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2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro
de Preço.
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos
devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da
relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena “d” do
inciso II do caput e do §5° do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que
trata a cláusula quinta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação
comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha
de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e
outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de
indeferimento do pedido.
2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou
tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado,
envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago
pela administração.
2.2.4. A Administração deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 10
(dez) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.
2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente
estabelecido, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do
preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades
ou determinar a negociação.
2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente,
aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.
2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado,
caberá à Administração promover as necessárias negociações junto aos fornecedores,
mediante as providências seguintes:
a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para
redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual
oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado tornar-se inferior aos preços praticados no mercado e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido, poderá, mediante
requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço
registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5°
do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:
a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços
inicialmente registrados;
b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido
pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida
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na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser
entregue em data, local e horário, previamente, designados pela Administração;
b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente
constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado
o de menor valor.
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de
Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior, estes
serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou
lote pela Administração, com consequente cancelamento dos seus preços registrados, sem
aplicação das penalidades.
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua
assinatura.
Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme
as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecido
o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
3.2.

3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n°
8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os
demais requisitos desta Ata.
CLÁUSULA QUARTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
4.1. Compete à Administração:
4.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da
presente licitação;
4.1.2. Acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais
registrados, para fins de controle e fixação do valor máximo a ser pago pela Administração;
4.1.3. Optar pela aquisição ou não dos bens decorrentes do Sistema Registro de Preços ou
das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição
de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do
Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou
indenização;
4.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de
apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo
legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a
Administração e/ou existirem demandas para atendimento.
4.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no
processo;
4.1.6. Emitir a autorização de compra;
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4.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou
conceder igualdade de condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela
legislação;
4.1.8. Proporcionar ao Fornecedor todas as condições para o cumprimento de
suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital;
4.1.9. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do
cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento;
4.1.10. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com
as obrigações assumidas pelo Fornecedor.
4.2. Compete ao Fornecedor:
4.2.1. Instalar os materiais nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e
atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do Registro de
Preços, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pela Administração;
4.4.2. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas
as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
4.4.3 Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer
ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas,
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
4.4.4. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os
pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;
4.4.5. Atender a demanda da Administração, durante a fase da negociação de revisão
de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados,
garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento
pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
4.4.6 - Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração,
resultante do ato de revisão;
4.4.7 - Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração
optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados
na legislação relativa às licitações;
4.4.8 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.
4.4.9 - Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na
cláusula sétima desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA QUINTA – CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
5.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de
prazo de vigência e, por iniciativa da Administração, quando:
a) o Fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver
vinculado;
b) o Fornecedor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de
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fornecimento;
d) o Fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta
apresentar superior ao praticado no mercado;
e) o Fornecedor estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com
a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração
pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
5.2. Por inciativa do Fornecedor quando, mediante solicitação por escrito,
comprovar estar impossibilitado de executar o contrato de acordo com a ata de registro de
preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
5.3. Nas hipóteses previstas no subitem 5.1., a comunicação do cancelamento de
preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao
expediente que deu origem ao registro.
5.4. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será
formalizado por despacho da autoridade competente.
5.5. A solicitação do Forncedor para cancelamento do registro do preço deverá ser
protocolada no protocolo geral da Prefeitura Municipal, facultada a esta a aplicação das
sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo
assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.
5.6. Cancelada a ata em relação a um Fornecedor, a Administração poderá emitir
ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente.
CLÁUSULA SEXTA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
6.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto
pela Administração Municipal.
6.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito,
formalizado pela Administração, dela devendo constar: a data, o valor unitário do
fornecimento, a quantidade, o local para a entrega e o prazo.
6.3. A Administração formalizará, por intermédio de instrumento contratual ou
autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do
art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o
número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação
com o fornecedor, com os preços registrados.
6.4. O Fornecedor ficará obrigado a atender às ordens de fornecimento efetuadas
dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data
posterior ao seu vencimento.
6.5. O local para a instalação dos materiais será conforme consta no Edital e
Anexos.
6.6. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações posteriores, além das determinações do Edital, se o Fornecedor não
atender às ordens de fornecimento.
6.7. As despesas relativas à instalação dos materiais correrão por conta exclusiva do
Fornecedor.
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6.8. O Fornecedor obriga-se a instalar os materiais, descritos na presente Ata, novos
e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços,
sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com
as referidas especificações.
6.9. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as
especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.
6.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como
todos os impostos, taxas e demais despesas decorrentes da presente Ata, correrão por conta
exclusiva do Fornecedor.
6.11 - Os materiais e serviços serão recebidos por ponto, onde a luminária estiver
substituída. As luminárias novas devem estar corretamente instaladas e funcionando, e o
recebimento se dará apenas após contagem e verificação por parte da fiscalização.
6.12 - O fiscal designado deverá se certificar, a cada luminária removida, a
substituição pela licitada, podendo, na oportunidade da vistoria, solicitar informações,
ficando o contratado obrigado a prestá-las.
6.13 - Os bens instalados serão recebidos provisoriamente pelo fiscal, a ser(em)
designado(s) para tanto, o(s) qual(is), também, verificará(ão) a cada pagamento, a
consistência e a exatidão da nota fiscal/fatura, apresentada em uma via.
6.14 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado
em até 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, decorrido esse prazo, sem qualquer
manifestação do Contratante, o(s) objeto(s) será(ão) considerado(s) como recebido(s)
definitivamente.
6.15 O Município não se responsabilizará pelo transporte, armazenamento,
instalações inadequadas e/ou guarda do(s) bem(ns).
CLÁUSULA SÉTIMA - REMOÇÃO E DESCARTE DOS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO
EXISTENTES
7.1 - Sob hipótese alguma as lâmpadas poderão ser quebradas ou descartadas
aleatoriamente.
a) A CONTRATADA se compromete e se responsabiliza pela utilização de todas as
ferramentas e equipamentos necessários pelo manuseio e remoção das lâmpadas e
materiais retirados.
a.1) A CONTRATADA poderá realizar o descarte dos bens removidos, desde que,
credenciada por Órgão Ambiental competente, caso contrário, deverá, por conta e risco,
terceirizar esse serviço. O responsável pelo descarte fica obrigado pelo acondicionamento,
armazenamento e transporte, até a destinação final adequada do(s) bem(ns) removido(s),
devendo, às suas expensas, assegurar-se contra todos os riscos, de acordo com a legislação
vigente e normas de segurança estabelecidas pela ABNT.
a.2) Ao final dos trabalhos a CONTRATADA deverá apresentar o Certificado de
Destinação Final – CDF, contendo as seguintes informações: empresa geradora, tipo de
resíduo, data de encaminhamento e descrição sucinta da técnica de destinação utilizada. O
CDF deve estar assinado pela empresa que efetivamente realizou a destinação final ao
resíduo.
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a.3) O Certificado de Destinação Final – CDF deverá constar a relação de todo
material retirado (luminárias, lâmpadas, reatores, capacitores, ignitores, relés e conectores),
bem como, a quantidade. O total de material retirado deverá ser compatível àqueles
adquiridos e instalados.
b) Em se tratando de cabos de cobre e/ou braços retirados, após a contagem e
conferência pelo fiscal, o(s) mesmo(s) deverá(ão) ser entregue(s) na Sede do Município.
CLÁUSULA OITAVA – FORMA DE PAGAMENTO:
8.1 - O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, mediante apresentação da
Nota Fiscal e recebimento pela Secretaria responsável pela fiscalização.
8.2 - Os pagamentos serão realizados em depósito bancário, para tanto, necessário
informações bancárias em nome da Empresa licitante (nome da empresa, CNPJ, agência,
conta corrente, Município, Estado).
8.3 - Quando do pagamento, serão processadas as retenções previdenciárias e demais
tributos nos termos da legislação que regula a matéria.
8.4 - O PAGAMENTO DAS ETAPAS EXECUTADAS (EMPENHOS) FICA CONDICIONADO A
APRESENTAÇÃO:
a) Protocolo de entrega da atualização do Cadastro dos serviços executados junto a
Concessionária;
b) CDF – Certificado de Destinação Final, dos materiais retirados;
8.4.1- A critério do município poderá ser pago até a totalidade dos valores dos serviços
executados antes da apresentação dos itens a) e b), desde que solicitado e justificado pelo
executor.
8.5 O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta Ata, será efetuado mediante
crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis, contados de cada recebimento dos
materiais, com a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor
competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e
alterações.
8.6 Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pelo Fornecedor, de que
se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante
a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.
8.7 Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá
devolvê-la, para as devidas correções.
8.8 Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será
sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o
pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
8.9 Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para
fins de atendimento das condições contratuais.
8.10 Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual, o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor
da fornecedora.
8.11 A Administração efetuará retenção na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os
pagamentos devidos ao Fornecedor.
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CLÁUSULA NONA – ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou
parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei
n. 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA– DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de
Preços correrão a cargo dos Elementos de Despesa descritos na Confirmação de Dotação
Orçamentária do Pedido de Compras nº 069/2022, as quais constarão nas respectivas notas
de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no
edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações, conforme segue:
05 – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
01 – Secretaria de Obras Públicas e Trânsito
25.752.0090.2043 – Manutenção do Sistema de Iluminação Pública
3.3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES E MULTAS
11.1. Caberá à Administração, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade,
aplicar ao Fornecedor, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções
administrativas:
a) executar o contrato/nota de emprenho/documento equivalente com irregularidades,
passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
b) executar o contrato/nota de emprenho/documento equivalente com atraso injustificado,
até o limite de 15 (quinze) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual:
multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
c) inexecução parcial do contrato/nota de emprenho/documento equivalente: suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 8% sobre
o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
d) inexecução total do contrato/nota de emprenho/documento equivalente: suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10%
sobre o valor atualizado do contrato;
e) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração Pública pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do
contrato.
Parágrafo Primeiro - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando
for o caso.
Parágrafo Segundo - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em
virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO
12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Veranópolis, para dirimir litígios decorrentes do
presente instrumento.
E por estarem assim justas e acordadas, assinam as partes o presente termo, em três vias de
igual teor e forma, depois de lido e achado conforme, juntamente com duas testemunhas.
Vila Flores, xx de xxxxxx de 2022.
(REPRESENTANTE)
(FORNECEDOR)
Testemunhas:
01) ______________________________
CPF:

EVANDRO ANTÔNIO BRANDALISE
MUNICÍPIO DE VILA FLORES

02) _______________________________
CPF:

Esta Ata de Registro de Preços foi devidamente
examinada e aprovado por esta Procuradoria
Jurídica.
Em _____/_____/________
____________________
Denise Arisi
Procuradora Jurídica
OAB/RS 63.385
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ANEXO VIII
MODELO PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022
PROPOSTA DE PREÇOS
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NO MUNICÍPIO DE VILA FLORES.
LICITANTE:
CNPJ:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
CEP:
FONE/FAX:
BANCO:
AGÊNCIA:
CONTA CORRENTE:
VALIDADE DA PROPOSTA:
E-MAIL:
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Pregão Presencial
supracitado, contendo todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

Item

Quant. Un.

Descrição

Valor
Valor
Unitário Unitário Mao
com BDI
de Obra

Valor
Total

01 Iluminação Pública
01.01 1150 Unid Fornecimento e instalação de Luminária LED potência
entre 55W e 65W com fluxo luminoso mínimo de
8.400 lúmens, temperatura de cor 5000K, base para
relé 7 pinos com driver preparado para telegestão,
vida útil >/ 65.000 horas, fator de potência >/ 0,98,
índice de reprodução de cor >/ 70% garantia total de
5 anos, cabo de alimentação com 5 metros, com
fotocélula integrada ou base mais fotocélula, com
ensaios conforme portaria 20/2017 do INMETRO,
demais condições conforme memorial anexo
01.02 270 Unid Fornecimento e instalação de Luminária LED potência
entre 140W e 160W com fluxo luminoso mínimo de
21.000 lúmens, temperatura de cor 5000K, base para
relé 7 pinos com driver preparado para telegestão,
vida útil >/ 65.000 horas, fator de potência >/ 0,98,
índice de reprodução de cor >/ 70% garantia total de
5 anos, cabo de alimentação com 5 metros, com
fotocélula integrada ou base mais fotocélula, com
ensaios conforme portaria 20/2017 do INMETRO,
demais condições conforme memorial anexo
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01.03

10

Unid Fornecimento e instalação de suporte de topo de
poste de iluminação pública para instalação de
três luminárias com diâmetro externo do tubo entre
46 e 49mm, projeção horizontal de cada
pétala de 300mm, (p, espessura de parede do tubo
mínimo de 1,5mm, trecho horizontal junto ao
ponto de instalação da luminária com inclinação
máxima de 5 graus em relação a horizontal, e
demais características conforme termo de referência
01.04 1.150 Unid Fornecimento e instalação de braço de iluminação
pública com diâmetro externo do tubo entre 46
e 49mm, projeção horizontal do braço de 1600 mm
(variação de até 100mm), espessura de parede
do tubo mínimo de 1,5mm, trecho horizontal junto
ao ponto de instalação da luminária com
inclinação máxima de 5 graus em relação a
horizontal, e demais características conforme termo
de referência.
01.05 270 Unid Fornecimento e instalação de braço de iluminação
pública com diâmetro externo do tubo entre 46
e 49mm, projeção horizontal do braço de 2500 mm
(variação de até 100mm), espessura de parede
do tubo mínimo de 2,0mm, trecho horizontal junto
ao ponto de instalação da luminária com
inclinação máxima de 5 graus em relação a
horizontal, e demais características conforme termo
de referência.

Informar as MARCA/FABRICANTE dos seguintes materiais: Luminária de LED, Relé
Fotoelétrico, Conector perfuração e Braço para iluminação pública.
Garantia:
Prazo de execução e demais condições, conforme edital.
(Local e data).

(Carimbo da empresa e assinatura do Representante Legal)
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