EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PREGÃO 005/2021
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 023/2021
REGISTROS DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
A ASSOCIACAÇÃO PUBLICA DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO RIO
GRANDE-CONSÓRCIO AMEG, inscrito no CNPJ n.º 35.617.360/0001-11, situado na Rua
Benedita da Silveira Mais, nº 144, bairro : Jardim Pinheiros, Passos/MG, CEP: 37903-660,
por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, designada pela resolução portaria
005/2021, devidamente autorizado por seu Presidente Paulo Sergio Leandro de Oliveira,
sendo processado e julgado em conformidade com as disposições deste edital e seus anexos
e da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto
nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais legislações aplicáveis à espécie
e seguintes cláusulas, subsidiariamente no que couber a Lei n.º 8.666/93 torna pública a
realização de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, através do modo aberto. O recebimento das propostas, abertura
e disputa de preços, será exclusivamente por meio eletrônico, no sítio oficia www.bnc.org.br ,
conforme datas e horários definidos abaixo:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 08:00horas do dia 29/10/2021.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 horas ás 09:30 horas do
dia 11/11/2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:35 horas do dia 11/11/2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: Portal: Bolsa Nacional de Compras – BNC www.bnc.org.br
1. DO OBJETO
1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a futura
“Registro de preços para futura e eventual aquisição de luminárias de LED já instaladas
e acessórios, para atender as necessidades dos municípios integrantes do CONSÓRCIO
AMEG”, conforme descrição constante no Anexo I deste Edital, tendo como critério de
julgamento o MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital com as características descritas abaixo:
1.2 A licitação será dividida em lote único, conforme tabela constante do Termo
Referência.

de

1.3 O critério de julgamento adotado será o menor preço do lote, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto no termo de
referência.
2- DO PAGAMENTO, DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente licitação, serão custeadas com recurso próprio de cada
um dos municípios consorciados, empenhados em dotação criadas para este fim nos
orçamentos municipais, mediante disponibilidade orçamentárias e financeiras, processadas e
autorizadas, no ato das contratações.
3.

DO CREDENCIAMENTO

3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades,
regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto
desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste
Edital e seus Anexos.
3.2
Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a
documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa Nacional de
Compras.
3.3- Não será admitida nesta licitação a participação de empresas que se enquadrem
em uma ou mais das situações a seguir:
a) que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de
credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
empresas reunidas em consórcio;
b) Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública
suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas.
c) Estrangeiras que não funcionem no País.
d) Cujos sócios se enquadrem na hipótese do artigo 9º, inciso III da Lei Federal nº
8.666/93.
e)Cujos sócios se apresentem como representantes de outras empresas (é vedada a
participação de empresas cujo sócio se apresente como representante de outra
empresa na qual não figure no Contrato social, com o intuito de que ambas participem
do procedimento licitatório);
f) Representadas por outras empresas (será apenas aceita a participação de
empresas devidamente representadas por instrumento de procuração outorgada a
pessoas físicas).
g) A observância das vedações supra é de inteira responsabilidade da licitante que,pelo
descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.
h) O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimentoàs
exigências previstas neste Edital. O licitante será responsável por todas as transações
que forem efetuadas em seu nome durante a sessão pública, assumindo como firmes
e verdadeiras suas propostas e lances.
i) Quanto à participação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, deverão
ser adotados os critérios estabelecidos nos artigos 43, 44 e 45 da Lei Complementar
nº 123/2006.
j) A condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para efeito dos
benefícios da Lei Complementar Federal, será comprovada NA SESSÃO DO
PREGÃO, mediante apresentação no início da sessão, fora do envelope de proposta
e habilitação:

3.3 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas
à Bolsa Nacional de Compras, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para
o recebimento das propostas.
3.6
O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes
documentos:
a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente
credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão,
conforme modelo fornecido pela Bolsa Nacional de Compras.
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às
exigências de habilitação previstas no Edital.
c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço
e marca em caso de itens específicos mediante solicitação da Pregoeira no ícone ARQ,
inserção de catálogos do fabricante. “A empresa participante do certame não deve ser
identificada”. Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo 5º.
d) O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do
certame, que pagará a Bolsa Nacional de Compras, provedora do sistema eletrônico, o
equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título
de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o
regulamento operacional da Bolsa Nacional de Compras.
3.7
A empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração para fins de
habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no
sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme
o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45
da LC 123/2006.
4.

REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

4.1
O certame será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que terá,
em especial, as seguintes atribuições:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor
preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de
penalidades previstas na legislação.
4.2 CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA NACIONAL DE
COMPRAS:
4.2.1
As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear
através do instrumento de mandato previsto no item 4.6 “a”, com firma reconhecida, operador
devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa Nacional de Compras,
atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e
operações no site: www.bnc.org.br.
4.2.2 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de
participação direta ou através de empresas associadas à BNC – Bolsa Nacional de Compras,
a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema,
pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
4.2.3 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta
de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante
prévia definição de senha privativa.
4.2.4 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por
iniciativa da BNC – Bolsa Nacional de Compras.
4.2.5 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu
uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a
BNC – Bolsa Nacional de Compras a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
4.2.6 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade
técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
PARTICIPAÇÃO:
a) A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha
pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias)
e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.
b) Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu
representante;
4.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.4 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com
o objeto desta licitação.
4.5 Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.6 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
4.7 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.8 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.9que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
4.10 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolução ou liquidação;
4.11 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
4.12 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser
esclarecida através de uma empresa associada a BNC – Bolsa Nacional de
Compras ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3557 2301, (41) 9136-7677; (41)
9191-1510 ou através da Bolsa Nacional de Compras ou pelo e-mail
contato@bnc.org.br.
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos
para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
5.3
As Microempresas Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
5.4 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema
ou de sua desconexão.
5.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
5.6 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.7 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação da Pregoeira e para
acesso público após o encerramento do envio de lances.
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
6.1.1 Valor unitário de cada item;
6.1.2 Marca;
6.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente no fornecimento dos bens.
6.4
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão
de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.5
O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentação.
6.6
O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BNC,
se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de
margem de preferência indicados no Termo de Referência.
6.7
Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
6.7.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela AMEG, por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para
a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art.
71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e
da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a
ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
7
DA ABERTURA DA
FORMULAÇÃO DE LANCES
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7.4
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.5
A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas
exigidas no Termo de Referência.
7.5.1

Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.5.2
A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.5.3
A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.6
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
7.7
O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a
Pregoeira e os licitantes.
7.8
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.
7.8.1
O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote, obedecendo os
valores de referência de cada item, conforme termo de referência.
7.9
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.10
O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
7.11
O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto
em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor
oferta deverá ser R$ 0,01.
7.12
O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar conforme
o pregão e objeto licitado, quando a Pregoeira definir uma margem de lance para esse
lote.
7.13 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
prorrogações.
7.14
A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após
isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
7.15
A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será
de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
7.16
Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
7.17
Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo
sistema, poderá a Pregoeira, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.18
Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os
lances segundo a ordem crescente de valores.
7.18.1

Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos
itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais
licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

7.19

Poderá a pregoeira, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance
fechado atender às exigências de habilitação.

7.20

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.21

Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.22

No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.

7.23

Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeira persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente
após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.24

O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste
Edital e seus anexos.

7.25

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.26

A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados após a comunicação automática para tanto.

7.27

Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.28

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.29

Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em
relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado

exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência,
conforme regulamento.
7.30

A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais
(não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de
disputa aberto e fechado.
7.31 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
7.31.1 no país;
7.31.2 por empresas brasileiras;
7.31.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
7.32 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Persistindo o
empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas empatadas.
7.33 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Pregoeira deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
7.33.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
7.33.2 A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de
02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado
após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.34
Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
8

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
8.1 Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação
ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
8.2 O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa

RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de
desclassificação.
8.3
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.
8.3.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda
que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
8.4 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita;
8.5 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro
horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
8.6 A pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, via e-mail, no prazo de 01( uma) hora sob pena de não aceitação
da proposta.
8.7 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela
Pregoeira.
8.7.1
Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira,
destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais
como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
8.7.2
Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo
quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios
previstos nos subitens acima, a Pregoeira poderá exigir que o licitante
classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não
aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 03 (três) dias úteis
contados da solicitação.
8.7.2.1
Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e
horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras,
cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os
demais licitantes.

8.7.2.2
Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de
mensagem no sistema.
8.7.2.3
No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na
entrega, sem justificativa aceita pela Pregoeira, ou havendo entrega de
amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do
licitante será recusada.
8.7.2.4
Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não
for(em) aceita(s), a Pregoeira analisará a aceitabilidade da proposta ou
lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação
da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que
atenda às especificações constantes no Termo de Referência.
8.7.2.5
Os exemplares colocados à disposição da AMEG serão tratados
como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe
técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.
8.7.2.6
Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras
entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 03 (três) dias,
após o qual poderão ser descartadas pela AMEG sem direito a
ressarcimento.
8.7.2.7
Os licitantes deverão colocar à disposição da AMEG todas as
condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os
manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito
manuseio, quando for
8.8
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.9
Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat”
a nova data e horário para a sua continuidade.
8.10
A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar
a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas
neste Edital.
8.10.1
Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e
passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço
melhor.
8.10.2
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
8.11
Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Pregoeira verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9

DA HABILITAÇÃO
9.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência
de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:
9.1.1 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da
União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)
9.1.2
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante
e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
9.1.2.1

Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a
existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor
diligenciará para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas
Indiretas.

9.1.2.2

A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.3

O licitante será convocado para manifestação previamente à
sua desclassificação.

9.1.3
Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
9.1.4
No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.
9.1.5

Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos
neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a
encaminhá-los, em formato digital, via email, no prazo de 02 (duas)
horas, sob pena de inabilitação.

9.2 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.
a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz,
e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

b) Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
1)-Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão
encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada
nos itens a seguir, para fins de habilitação:
9.2 Habilitação jurídica:
9.2.1
No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.2.2
Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada
à
verificação
da
autenticidade
no
sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
9.2.3
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,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
9.2.4
inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência;
9.2.5
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;
9.2.6
No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com
a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial
ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como
o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
9.2.7
No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País: decreto de autorização;
9.2.8
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;
9.3 Regularidade fiscal e trabalhista:
9.3.1
prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;( CNPJ)
9.3.2
prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, 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, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.( CND FEDERAL)
9.3.3
prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);
9.3.4
prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;( CNDT).
9.3.5
prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual;
9.3.6
prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede
do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;( CND
ESTADUAL)
9.3.7
caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante
declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente,
na forma da lei;
9.3.8
caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como
microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
9.3.9
A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a
documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato,
ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto
no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.
9.4

Qualificação Econômico-Financeira.

9.4.1
Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, nos últimos 90( noventa) dias, ( Concordata e Falência).
OBS: Quando o órgão expedidor emitir somente a certidão Cível sem identificar
que se trata de Falência e Concordata, esta Certidão deverá vir acompanhada de
documento do órgão expedidor confirmando que a CN Cível emitida inclui Falência
e Concordata.
9.4.2
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, exigíveis e apresentados na forma da Lei; que comprovem a boa situação
financeira da empresa. Com base nos dados extraídos do balanço será avaliada
a capacidade financeira da empresa.
O índice de liquidez geral (ILG), calculado pela seguinte fórmula: ILG = (AC + RLP)
/ (PC + ELP) OBS: Será habilitada a empresa cujo ILG for igual ou superior a 1,0

(um vírgula zero).O índice de liquidez corrente (ILC), calculado pela seguinte
formula: ILC = AC / PC OBS: Será habilitada a empresa cujo ILC for igual ou
superior a 1,0 (um vírgula zero).O grau de endividamento (GE), calculado pela
seguinte formula: GE = (PC + ELP) / AT
OBS: Será inabilitada a empresa cujo GE for superior a 0,7 (zero vírgula sete). Sendo: GE = grau de endividamento, AT = ativo total, ILC = Índice de Liquidez
Corrente, AC = ativo circulante, PC = passivo circulante, ELP = exigível em longo
prazo, RLP = realizável em longo prazo, ILG = índice de liquidez geral.
9.4.3
As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em
qualquer dos índices de Liquidez Geral( LG), Solvencia Geral( SG) e Liquidez
Corrente(LC), deverão comprovar, considerados os riscos para os Orgãos, e a
critério da autoridade competente, o capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo
de 1% ( um por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.
9.5 Qualificação Técnica
9.5.1
Registro ou inscrição no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia), através da Certidão de Pessoa Jurídica da sede da licitante e
também inscrição do profissional detentor do atestado de capacidade técnica,
válidas na data de recebimento dos envelopes.
9.5.1.1

Na Certidão do conselho acima mencionado, deverá figurar como
responsável técnico pela empresa proponente, sob pena de
inabilitação, no mínimo, um engenheiro eletricista.

9.5.2 Comprovação de atestado de capacidade técnica operacional, através de
apresentação de Atestados de Capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica
de direito público ou privado, acompanhado da Certidão de Acervo Técnico-CAT,
emitido pelo CREA, que comprove a execução dos serviços compatíveis em
características e prazos com objeto da licitação, considerados no mínimo 6.500
pontos, que poderão ser somados por mais de um atestado.
9.5.3 Contrato Social. Em caso de sócio, ou Contrato de Prestação de serviços. Com
firma reconhecida em cartório, vigente(s) na abertura do procedimento licitatório,
ou carteira de trabalho-CTPS, cópia das páginas de identificação do empregado
e dados cadastrais, pagina da assinatura da carteira pela empresa licitante e
Folha /Ficha do Registro de empregados, referente á contratação do profissional;
9.6
O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.
123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das
demonstrações contábeis do último exercício.
9.7
A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte
seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do
edital.
9.7.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.

9.8 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de
alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério
da AMEG, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.9
A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital,
sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista,
será concedido o mesmo prazo para regularização.
9.10
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a
Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
9.11
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.
9.12
Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.13
O licitante provisoriamente vencedor do lote, ficará obrigado a comprovar os
requisitos de habilitação cumulativamente.
9.13.1 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de
habilitação, a inabilitação recairá sobre o LOTE de menor(es)
valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do
licitante nos remanescentes.
9.14
Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.
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DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1
A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico
e deverá:
10.1.1
ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2
conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento.

10.2
A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à
Contratada, se for o caso.
10.2.1
Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
10.3
Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº
8.666/93).
10.3.1
Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e
os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
10.4
A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
10.5
A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
10.6
As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
11

DOS RECURSOS
11.1
Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso,
será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste
a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões)
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
11.2
Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
11.2.1
Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2
A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
11.2.3
Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo
de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões
também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3
O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.4
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados,
no endereço constante neste Edital.
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DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1

A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1
Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a
própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os
que dele dependam.
12.1.2
Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou
quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o
instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos
termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2
Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar
a sessão reaberta.
12.2.1
A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
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DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
da Pregoeira, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente,
após a regular decisão dos recursos apresentados.
13.2
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras
constantes do Termo de Referência.
15 DA FORMALIZAÇÃO, VIGÊNCIA, RESCISÃO E PUBLICIDADE DA ATA DO
REGISTRO DE PREÇOS
15.1 A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor, ou
sócio da empresa, com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração ou
contrato social,acompanhados de cédula de identidade.
15.2 O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preço será de 05 (cinco) dias úteis
contados do recebimento da convocação, podendo ser prorrogado uma vez, desde que
solicitado por escrito, antes do término do prazo previsto, e com exposição de motivo justo
que poderá ou não ser aceitopela AMEG.
15.3 A Licitante que convocada para assinar a Ata de Registro de Preço deixar de fazê-lo
no prazofixado dela será excluída.

15.4

Na hipótese do não atendimento à convocação a que se refere o item 17.2 ou
havendo recusa em fazê-lo, a AMEG aplicará as penalidades cabíveis.
15.5 A Ata de Registro de Preços terá validade de 12(doze) meses a contar da data da
publicação de seu extrato.

15.6

A Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial nº 05/2021, terá seu extrato
publicado no jornal da AMM, e a sua íntegra, após assinada e homologada e será
disponibilizada no site oficial da AMEG.
15.7 O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses,
incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de
1993.

15.8 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.
15.9 Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for constatado que os valores
registrados estão inferiores aos de mercado, caberá à AMEG convocar os fornecedores
registrados paranegociar o novo valor.
15.9.1 A Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida de pleno direito:
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a) Pela AMEG independentemente de interpelação judicial, precedido de
processo administrativo com ampla defesa, quando:
A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de
Preços;
A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou não retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela
AMEG.
A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços;
Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro
de Preços;
Não aceitar aumentar seu desconto registrado, na hipótese de este se tornar
inferior àquelepraticado no mercado;
Por razões de interesse público, devidamente justificado pela AMEG;
No caso de falência ou instauração de insolvência e dissolução da
sociedade da empresa Detentora;
Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações
assumidas pela empresa detentora;

b) Pela Detentora quando:
1) Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força
maior;
2) A solicitação da Detentora para cancelamento do desconto registrado deverá
ocorrer antes do pedido de execução dos serviços pelo Município Aderente.
3)
A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas na Ata de
Registro de Preços enseja a rescisão do objeto, unilateralmente pela a, ou
bilateralmente, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou no Ato
Convocatório, mediante formalização e assegurados o contraditório e ampla
defesa, com fundamento nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93, contudo, sempre
atendida a conveniência administrativa.
4) Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente
pelaAMEG, a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à

CONTRATADA, por motivo de interesse público e demais hipóteses previstas
nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos
termos da legislação pertinente.
• Da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá
multa ou indenização de qualquer natureza.

5)

A comunicação do cancelamento do desconto registrado, nos casos
previstos em Lei, será feita por correspondência com aviso de recebimento,
juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de
Preços;
6) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora,
a comunicação seráfeita por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez,
considerando-se cancelado o desconto registrado a partir da última
publicação.
16. DA ATA E VALIDAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1
Homologada a presente licitação, a AMEG, lavrará documento
denominado ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (conforme minuta), com os
preços das propostas classificadas em primeiro lugar, devidamente registrados,
destinado a subsidiar o Quadro Geral de Preços, o qual terá validade de 12 (doze)
meses, a contar de sua lavratura.
16.2
A Ata de Registro de Preços será lavrada em 2 (duas) vias devendo
uma ser juntada ao processo que lhe deu origem e a outra levada ao Quadro Geral
de Preços.
16.3
A AMEG convocará regularmente o interessado para assinar a Ata de
Registro de Preços conforme o caso, após a homologação, dentro do prazo de
cinco dias úteis, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas
na Lei nº 8.666/93.
16.4
Na hipótese do Proponente vencedor se recusar a assinar a Ata de
Registro de Preços no prazo estipulado na cláusula anterior, estará sujeito ao
disposto no artigo 81 da Lei 8666/93, com a consequente aplicação das sanções
de multas, suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar
com a AMEG, conforme artigo 87, incisos II e III da mesma Lei.
16.5
A Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos os municípios
consorciados da AMEG, bem como os que vierem a consorciar-se após a
publicação deste edital.
16.6
É vedada a subcontratação do objeto deste Pregão.
16.7
Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 02(
dois) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de
Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
16.8
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou
entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a AMEG poderá
encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo
de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

16.9
O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de
Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período,
quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e
desde que devidamente aceito.
16.10
Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto
necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência,
com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas
quantidades, preços registrados e demais condições. Será incluído na ata, sob a
forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços
com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do
certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o
objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;
17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
17.1
Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será
firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
17.2
O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
17.2.1
referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de
negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
17.2.2
a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital
e seus anexos;
17.3
a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas
nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da AMEG previstos nos
artigos 79 e 80 da mesma Lei.
17.4
O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme
previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.
17.4.1
Previamente à contratação a AMEG realizará consulta ao SICAF para
identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito
do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como
ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº
10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
17.4.2 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato,
e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu
cadastramento, sem ônus, antes da contratação.
17.4.3 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias
úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
17.5
Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a
comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser

mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços
bem como:
17.5.1 deverá estar devidamente inscrita no Cadastro de Fornecedores da
Companhia Energética de Minas Gerais/CEMIG, de acordo com a
característica do serviço a ser executado, classificação do Grupo de
Mercadoria 0807-DTB Manutenção de Iluminação Pública, OU SEJA APENAS
PARA O LICITANTE VENCEDOR.
17.6
Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro
de preços, a AMEG, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações
legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a
proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o
contrato ou a ata de registro de preços.
18. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
18.1 As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as
estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.
19.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

19.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no
Termo de Referência.
20.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

20.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência.
21.

DO PAGAMENTO

21.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a
este Edital.
22.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

22.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
22.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
22.1.2 não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
22.1.3 apresentar documentação falsa;
22.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
22.1.5 ensejar o retardamento da execução do objeto;

22.1.6 não mantiver a proposta;
22.1.7 cometer fraude fiscal;
22.1.8 comportar-se de modo inidôneo;
22.2 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva,
em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso
assumido injustificadamente.
22.3 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase
de lances.
22.4 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:
22.4.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
22.4.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;
22.4.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a AMEG opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;
22.4.4 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
22.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
22.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
22.7 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização – PAR.
22.8 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846,
de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
22.9 O processamento do processo Administrativo de Responsabilidade, não interfere no
seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da
ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

22.10 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela
conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
22.11 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na
Lei nº 9.784, de 1999.
22.12 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à AMEG, observado o princípio da proporcionalidade.
22.13 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
22.14 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo
de Referência.
23.

DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

23.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao
valor da proposta do licitante mais bem classificado.
23.2
A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.
23.3
Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual
ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta
individual apresentada durante a fase competitiva.
23.4 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine
a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do
Decreto n° 7.892/213.
24.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
24.1
Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
24.2
A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
laila@ameg.org.br pelo telefone (35) 3521-95-44 ou por petição dirigida ou protocolada
no endereço Rua Benedita da Silveira Maia, nº 144, Jardim Pinheiros/ Passos-MG, CEP:
37903-660.
24.3
Caberá a Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital
e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da
data de recebimento da impugnação.
24.4
Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização
do certame.
24.5
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão
ser enviados a Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para

abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço
indicado no Edital.
24.6
A Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais
aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
24.7
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.
24.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pela Pregoeira, nos autos do processo de licitação.
24.8
As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a AMEG.
25. DA ADESÃO DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS
25.1
A Ata de Registro de Preços poderá ser aderidos pelos municípios
consorciados á AMEG: ALPINOPOLIS, CAPETINGA, CAPITÓLIO, CARMO DO RIO
CLARO, CASSIA, CLARAVAL. DELFINOPOLIS, DORESÓPOLIS, FORTALEZA DE MINAS,
GUAPÉ, IBIRACI, ITAU DE MINAS, PASSOS, PRATAPOLIS, SÃO JOÃO BATISTA DO
GLÓRIA, SÃO JOSÉ DA BARRA, SÃO ROQUE DE MINAS e SÃO TOMÁS DE AQUINO.

25.2 Poderão utilizar desta Ata de Registros, todos os municípios que vierem a se
consorciar-se após a publicação deste edital.
26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
26.1

Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

26.2
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação em contrário, pela Pregoeira.
26.3
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.
26.4
No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
26.5

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

26.6
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse
da AMEG, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

26.7
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a AMEG não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
26.8
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-seá o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na AMEG.
26.9
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.
26.10
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
26.11
O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
WWW.BNC.ORG.BR, nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do
processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
26.12

Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

26.13
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação em contrário, pela Pregoeira.
26.14
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.
26.15
No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
26.16

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

26.17 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse
da AMEG o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
26.18
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a AMEG não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
26.19
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-seá o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na AMEG.
26.20
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.

26.21
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
26.22
O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
WWW.BNC.ORG.BR, nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do
processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
26.23

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I-

TERMO DE REFERENCIA

ANEXO II

-MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

ANEXO IV

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

ANEXO VI

TAXA DE ADESÃO

Passos , 28 de outubro de 2021.
Laila Cristina Pereira
Pregoeira

ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS
DE LED INSTALADAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS
MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO AMEG”.

1. INTRODUÇÃO
O presente termo de referência estabelece os critérios e exigências mínimas a serematendidas
para o registro de preços para aquisição de luminárias led instaladas e acessórios nos pontos
de ILUMINAÇÃO PÚBLICA para atendimento aos MunicípiosConsorciados á AMEG.
Os quantitativos estabelecidos na proposta de preços (anexo II), são meramente
estimativos, não estando a AMEG e nenhum municípios obrigados a proceder à sua
contratação.
Além das exigências aqui especificadas, os equipamentos deverão estar de acordo com as
Normas, Portarias e Instruções Técnicas vigentes dentro do território Nacional.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO
Os avanços nas tecnologias de iluminação, somados às necessidades da municipalidade: que
vão do embelezamento do patrimônio municipal ao aumento do nível de segurança da
comunidade, vem trazendo às diversas administrações municipais do Brasil o desafio de
eficientizar seus parques luminotécnicos, reduzindo o consumo de energia e melhorando o
nível de iluminamento das vias e espaços públicos.
Nesse sentido, vários esforços vêm sendo empregados para viabilizar o investimentoinicial da
eficientização do parque luminotécnico ou de até de parte dele. Muitos municípios de pequeno
e médio porte vem tendo grandes dificuldades em viabilizar a eficientização de grande parte
do seu parque (acima de 50%), pois a Parceria Público Privada torna-se inviável econômica
e juridicamente e não há recursos próprios suficientes para iniciar o processo
independentemente.
A solução encontrada para pequenos e médios municípios é a eficientização de quase da
totalidade do seu parque, executando o futuro contrato, proveniente desta licitação,
parceladamente.
Diante do exposto, este termo de referência tem como objetivo eficientizar a quase totalidade
do parque luminotécnico dos municípios associados á AMEG..

2.1.

DA JUSTIFICATIVA PARA ENQUADRAMENTO COMO BEM E
SERVIÇOS COMUNS
Embora a Lei do Pregão nos forneça um conceito do tipo aberto sobre o que seja comum,
após analisar três aspectos, quais sejam: a possibilidade de padronizar o objeto por meio de
critérios objetivos de desempenho e qualidade comuns no mercado correspondente; se havia
disponibilidade neste mercado deste sistema e verificado se as especificações adotadas eram
usuais neste mesmo mercado, a presente aquisição foi considerada comum, uma vez que
nada mais são que equipamentos produzidos em linha pelas indústrias, e verificou-se que as
especificações eram usuais nesse mercado.

O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens/serviços comuns de que trata a Lei
nº 10.520/02, por possuir padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos,
mediante as especificações usuais do mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da
modalidade Pregão.
Conforme advoga Marçal Justen Filho, in verbis: “bem ou serviço comum é aquele que se apresenta
sob identidade e características padronizadas e que se encontra disponível, a qualquer tempo, num
mercado próprio”.

Portanto, a definição de “bens e serviços comuns” inclui o simples, o padronizado, o
rotineiro e ainda os que possam ser objetivamente descritos, sendo este o entendimento do
Tribunal de Contas da União. Podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão.
A licitação em tela, objeto deste Termo de Referência, será levada a cabo por meio de seleção
de propostas pela modalidade de licitação PREGÃO ELETRONICO e pelo tipo MENOR
PREÇO GLOBAL considerando-se um LOTE único dividido em ITENS, na forma prevista no
art. 45, §1º, I da Lei nº 8.666/93.

2.2. DA JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO EM LOTE ÚNICO – MENOR
PREÇOGLOBAL
Embora o sistema de registro de preços, registra-se que o julgamento deverá ocorrerde modo
global para o LOTE integral com a sua composição. Revela-se inviável, promover a
adjudicação por vários itens, para o caso em tela, sendo fortes as razõesa demonstrar ser esse
o critério que conduzirá a contratações economicamente maisvantajosas.
O § 3º DO ART. 3º da Instrução Normativa nº 2/08 da Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, quenos serve de referência,
prevê excepcionalmente a possibilidade da AMEG instaurar licitação global, em que serviços
distintos podem ser licitados e contratados conjuntamente, desde que formalmente
comprovado que:
I – O parcelamento torna o contrato técnica, econômica e administrativamente inviável ou
provoca a perda de economia de escala; e II – Os serviços podem ser prestados por empresa
registrada e sob fiscalização de um único conselho regionalde classe profissional, quando
couber.
A licitação para contratação deste objeto em único LOTE se justifica pela necessidade de
preservar a integridade qualitativa do objeto, vez que a eventual opção por vários
fornecedores implicaria em incompatibilidade tecnológica ou descontinuidade da
padronização, bem assim em dificuldades gerenciais e, até mesmo, aumentar os custos;
temos a finalidade de formar um todo unitário.
O parcelamento do objeto, nos termos do art. 23, §1º, da Lei nº 8.666/1993, neste caso, não
se demonstra técnica e economicamente viável. A licitação para contratação deste objeto em
único lote não tem a finalidade de reduzir o caráter competitivo da licitação. Visa, tão
somente, garantir a gerência segura da aquisição, e principalmente, promover ampla
competição necessária em um processo licitatório. Mas também, busca atingir a sua finalidade
e efetividade, que é a de atender a contento as necessidades das mais diversas
Administrações Públicas, conforme demonstrado nos autos processuais, especificamente nos
artefatos da IN 04/2010 emitida pela Secretária de Logística e Tecnologia daInformação (que
dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos
órgãos integrantes do Sistema da AMEG dos Recursosde Informação e Informática (SISP) do
Poder Executivo Federal), que nos serve de referência.
Sendo assim, para que o projeto de modernização do parque de iluminação pública dos
municípios consorciados da AMEG seja possível se faz necessário o acesso por estes Entes
Públicos ao presente Sistema de Registro de Preço, com julgamentopelo menor Preço Global,
buscando o atendimento aos princípios constitucionais e da Administração Pública.

3. SITUAÇÃO ATUAL
A parte do sistema de iluminação pública do município na qual a eficientização éobjetivada
apresenta as seguintes características:
Número de pontos luminosos (lâmpadas): 65.000 Pontos/aproximdamente
Luminárias: predominantemente abertas sem alojamento para reator
Lâmpadas: predominantemente a vapor de Mercúrio
Reatores: em sua maioria eletromagnéticos de baixa perda e alto fator de potênciauso externo.
Acionamentos individuais através de relé foto eletrônico na maioria dos pontos.
Os tipos, potências e quantidades de lâmpadas existentes no município estão
demonstrados nas tabelas anexas a esse termo de referência. Abaixo é mostrada atabela
com a quantidade total de pontos que se espera eficientizar dentro domunicípio:
A execução da presente licitação irá possibilitar além de todos os benefícios citados,o encontro
de contas entre a Município-Concessionária, de acordo com a quantidade real de pontos
instalados e potência consumida.
4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS ITENS

4.1. LUMINÁRIAS LED TIPO PÚBLICA
As luminárias serão do tipo pública com tecnologia LED, com alimentação dos LEDs em
corrente contínua (DC), vida útil do conjunto 50.000 horas¹ @L70 com declaraçãode garantia
das luminárias LED, por defeito de fabricação, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos,
expedida e assinada pelo fabricante da luminária e com certificado ativo conforme Portaria 20
do INMETRO.
Ainda deverá atender às seguintes especificações com base nos dados declarados pela
Portaria 20 do INMETRO que serão consultados durante o certamepela comissão de Licitação
para fins de classificação da proposta:
a. Driver com saída em corrente/tensão contínua (DC);
b.Tensão de entrada 100~250 VAC (Full range);
c. Frequência de entrada 60 Hz;
d.Controle de corrente em malha fechada;
e. Base para relé fotoeletrônico 7 pinos;
f. Driver dimerizável padrão 0-10V;
g.Corpo fabricado em alumínio injetado ou extrudado;
h.Acabamento em pintura eletrostática na cor cinza;
i. Índice de reprodução de cor mínimo de 70%;
j. Fator de Potência Maior que 0,92 ²;
k.Grau de proteção IP66 para o produto ou, corpo óptico e driver.
l. Protetor de surtos 10kV/10kA integrado ao corpo da luminária;
m. Todos os parafusos em aço inoxidável ³;
n. A luminária já deve possuir fiação interna necessária para sua ligação, identificando o

cabo correspondente ao contato central da lâmpada conforme NBR15129. Deve conter
isolamento EPR para 1 KV; Conectores perfuração para rede isolada; Conectores tipo
cunha para rede nua; Cabo 1,5 mm² de Cobre.
¹A vida útil exigida mínima exigida, além de atender ao mínimo solicitado pela portaria N20/2017 do INMETRO, visa atender a necessidade de
retorno de investimento projetada pelo município em função da economia gerada pela substituição das luminárias antigas por luminárias de LED.
² O fator de potência exigido além de contribuir para um melhor aproveitamento do sistema energético nacional, ocupando menos o sistema durante
período de ponta, visa também não onerar a fatura da energia da iluminação quando da cobrança dos reativos a ser implementada com os sistemas
de telemetria, que serão a próxima etapa em termos de iluminação pública do Município.
³ Levando em consideração a vida útil exigida para produto, todos parafusos devem ser em aço inoxidável para que seja mantida constituição e
funcionalidade da peça durante o tempo de vida útil do produto.
⁴Além de uma melhor condutância, o município visa com a especificação eliminar umponto de falha (emenda), garantindo assim maior confiabilidade
ao sistema como umtodo.

4.1.1 Item 1 - LUMINÁRIA LED 40W
Para esse item, além das já mencionadas, as especificações são as seguintes:
a. Potência máxima 40W¹;
b.Fluxo Luminoso mínimo 5.700lm²;
c. Temperatura de cor dos LEDs 4.000K³.
Item 2 - LUMINÁRIA LED 60W
Para esse item, além das já mencionadas, as especificações são as seguintes:
a. Potência máxima 60W¹;
b.Fluxo Luminoso mínimo 8.400lm²;
c. Temperatura de cor dos LEDs 4.000K³
Item 3 - LUMINÁRIA LED 80W
Para esse item, além das já mencionadas, as especificações são as seguintes:
a. Potência máxima 80W¹;
b.Fluxo Luminoso mínimo 12.500lm²;
c. Temperatura de cor dos LEDs 4000K³.
Item 4 - LUMINÁRIA LED 100W
Para esse item, além das já mencionadas, as especificações são as seguintes:
a. Potência máxima 100W¹;
b.Fluxo Luminoso mínimo 15.000lm²;
c. Temperatura de cor dos LEDs 4000K³.
Item 5 - LUMINÁRIA LED 120W
Para esse item, além das já mencionadas, as especificações são as seguintes:
a. Potência máxima 120W¹;
b.Fluxo Luminoso mínimo 18.600lm²;
c. Temperatura de cor dos LEDs 4000K³.
Item 6 - LUMINÁRIA LED 150W
Para esse item, além das já mencionadas, as especificações são as seguintes:
a. Potência máxima 150W¹;
b.Fluxo Luminoso mínimo 21.700lm²;
c. Temperatura de cor dos LEDs 4.000K³.
Item 7 - LUMINÁRIA LED 180W
Para esse item, além das já mencionadas, as especificações são as seguintes:
a. Potência máxima 180W¹;
b.Fluxo Luminoso mínimo 25.000lm²;
c. Temperatura de cor dos LEDs 4.000K³
¹ A potência nominal máxima de cada luminária fora selecionada para atender a economicidade projetada de energia elétrica que fora em estimada em 34% em relação a
fatura atual da energia.
² Os fluxos luminosos mínimos de cada luminária foram elencados de acordo com pesquisa ao site do INMETRO, garantindo a concorrência em termos de marcas que
atendam as especificações, visando não apenas a economia de energia, mas o resultado luminoso na via, selecionando luminárias de alta eficiência luminosa, pois quanto
maior a eficiência maior será o nível de iluminamento das vias com menor consumo de energia, de acordo com o projeto executivo a ser realizado, visando a contratação
mais vantajosa ao município.
³ A temperatura de cor selecionado para as luminárias visa atender a tendência de utilização de temperaturas de cores mais baixas para contribuir com a saúde humana e
menor interferência na vida animal.

4.1.8 Documentação de comprovação das luminárias
Para fins de comprovação das características das luminárias ofertadas pela licitante, essa
deverá juntar ao envelope de proposta, sob pena de desclassificação, os seguintes
documentos referentes às luminárias LED:
a. Certificado de avaliação da conformidade conforme os requisitos da Portaria nº. 20
INMETRO das luminárias ofertadas.
b.Registro de objeto INMETRO ativo das luminárias ofertadas.
c. Declaração de garantia por defeito de fabricação, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos,
expedida e assinada pelo fabricante do produto.
d.Termo expedido pelo fabricante da luminária constando que o cabo de alimentação esteja
ligado/conectado diretamente no anti-surto sem emendas, inclusive cabo de proteção PE para
uma melhor condutância e sem emenda até a conexão na rede.
e)Relatório de Ensaio de Eficiência Energética e Fotométrico do produto ofertado.
f. Relatório de ensaios de segurança dos produtos ofertados conforme portaria 20 INMETRO.
Caso sejam apresentados ensaios de TIPO, a licitante deverá, sob penade desclassificação,
indicar quais são as luminárias (itens) validados pelo ensaio deTIPO.
g.Relatório de ensaio para Interferência eletromagnética e radiofrequência, conformeEN55015
ou CISPR 15. Caso sejam apresentados ensaios de TIPO, a licitante deverá, sob pena de
desclassificação, indicar quais são as luminárias (itens)validadospelo ensaio de TIPO.
h.Relatório de ensaio conforme LM-80-15 (IESNA) ou LM-79-19 (IESNA), emitido por
laboratório oficial, acreditado no INMETRO ou com acreditação internacional ISO/IEC
17025:2005 para fins específicos de ensaios elétricos.
i. O relatório de ensaio conforme LM-80-15, deverá ser acompanhado de relatório deensaio
comprovando que a temperatura do LED utilizado na luminária (ISTMT) atenda:

I - A maior temperatura medida no ISTMT deverá ficar abaixo do
maior valor detemperatura do componente medido na LM-80;
II - A localização do ponto TMP deve ser igual para ISTMT, relatório
da LM-80 e coma especificação do local pelo fabricante;
- A corrente no LED, fornecida pelo controlador de LED na luminária, deverá ser
inferior ou igual à corrente no LED medido para o relatório da LM-80.
4.2 Item 8 - RELÉ FOTO ELETRÔNICO
O
relé
foto
eletrônico
ofertado
deverá atender
no
mínimo
as
seguintesespecificações, sob pena de desclassificação da proposta:
a. Base em polipropileno e tampa em policarbonato;
b.Tampa estabilizada contra raios UV;
c. Material dos contatos em latão estanhado;
d.Gaxeta de encaixe com a base em PVC;
e. Grau de proteção I.P 67;
f. Esquema elétrico NF (liga de noite);
g.Falha em OFF;
h.Consumo máximo em 220V: 1,0 W;
i. Capacidade carga com FP=1: 1000 W;
j. Capacidade carga com FP=0: 1800 VA;
k. Capacidade dos contatos: 30.000 ciclos;
l. Temperatura de operação: -5°C à 50°C;
m. Operação do tipo zero crossing switch;
4.2.1 Documentação de comprovação do relé fotoeletrônico

Para fins de comprovação das características do relé fotoeletrônico ofertado pela licitante,
essa deverá juntar ao envelope de proposta, sob pena de desclassificação, os seguintes
Relatório de Ensaios referentes ao relé fotoeletrônico:
a. Ensaio de durabilidade de 30.000 ciclos, realizado por laboratório independente.
b.Limite de funcionamento e operação, realizado por laboratório independente e acreditado
ao INMETRO.
c. Comportamento à 70°C, realizado por laboratório ind ependente e acreditado aoINMETRO.
d.Ensaio de resistência UV, realizado por laboratório independente e acreditado ao
INMETRO.
e. Ensaio de impulso combinado, realizado por laboratório independente.
f. Ensaio de grau de proteção, realizado porcob laboratório independente eacreditado ao
INMETRO.
g.Ensaio de consumo, realizado por laboratório independente.
h.Ensaio de resistência a impacto, realizado por laboratório independente e acreditado ao
INMETRO.
i. Declaração de garantia por defeito de fabricação, pelo prazo mínimo de 5 (cinco)anos,
expedida e assinada pelo fabricante do produto.
4.3 BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Galvanizado por imersão a fogo com camada de 100 micras de média e 86 no pontomínimo,
espessura da chapa #2,5mm, com sapata de fixação, possuir furo para dois parafusos
ØM16, mm e atender às seguintes Normas Brasileiras: NBR 14744 / NBR 6123 / NBR 6323 /
NBR 11003.
4.3.1 Item 9, braço de 1,5 metros
Dimensões em milímetros conforme figura abaixo:
4.3.2 Item 10, braço de 3 metros
Dimensões em milímetros:
5. SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS
As luminárias deverão ser fornecidas na ponta dos braços de iluminação pública, para tanto
deverão ser realizadas as seguintes previsões:
a. Substituição do Relé foto eletrônico.
b.Fornecimento e execução da fiação nova (incluída na especificação da luminária)e dos
conectores novos (item 11) em todos os pontos.
c. Destinação final das lâmpadas e relés removidos para local adequado.
d.Transportes das luminárias e reatores em local indicado pela administração, dentrodos
limites do município.
6.SUBSTITUIÇÃO DOS BRAÇOS
Os braços deverão ser fornecidos fixado no poste da rede de distribuição, para tantodeverão
ser realizadas as seguintes previsões:
Parafusos ou cintas adicionais necessárias à substituição (item 12).
b.Transportes dos braços retirados para local indicado pela administração, dentrodos
limites do município.
7. LEVANTAMENTO E PROJETO EXECUTIVO

Logo após a assinatura da ata de registro de preços, a contratada fica ciente e obrigada a
realizar levantamento em campo e com a concessionária de energia, comvistas a elaborar
projeto executivo, indicando a potência a ser instalada em cada ponto, a necessidade ou não
da substituição do braço e ângulo de instalação das luminárias. A escolha da luminária deverá
ser pautada no atendimento a NBR 5101
tendo como base as curvas fotométricas e as características das ruas do município.
A assinatura do contrato fica convencionada a entrega do projeto executivo, sob penade distrato
da contratação.
8.GARANTIA DAS LUMINÁRIAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A contratada deverá assegurar a contratante a garantia por defeito de fabricação dasluminárias
LED pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de instalação.A garantia dos itens
defeituosos não se estendem, estritamente, a:
a. Descargas Atmosféricas;
b.Vandalismo;
c. Danos provocados por queda, impacto, enchente;
d.Defeitos causados por caso fortuito ou força maior;
e. Produtos alterados e/ou modificados;
f. Produtos que não tenham sido instalados pela contratada.
g.Oscilações na rede fora da tensão especificada e devidamente comprovada.
A contratada deverá assegurar o prazo de substituição dos produtos defeituosos, cobertos
pela garantia, de no máximo 7 (sete) dias úteis contados da solicitação da administração.
Sendo a retirada do produto defeituoso e a reinstalação, após o recebimento definitivo do
objeto as expensas da contratante.
Após o término da garantia contratual o fabricante deverá disponibilizar no mercado,direta ou
indiretamente, placa, driver e corpo ótico, por até 5 (cinco) anos, dos produtos ofertados. Esta
condição deve ser formalizada por escrito e apresentada simultaneamente com as demais
certificações técnicas dos produtos ofertados.
9.DAS AMOSTRAS
A licitante classificada com a melhor proposta comercial poderá fornecer uma amostra
referente a cada luminária e/ou projetor LED ofertados, conforme as especificações contidas
em sua proposta comercial.
A Pregoeira poderá exigir que o licitante classificado em primeiro lugar apresente
amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 03
(três) dias úteis contados da solicitação.
10.ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO PARQUE LUMINOTÉCNICO
Deverá ser realizado, após a conclusão da entrega dos bens, de forma MENSAL, como
critério necessário para aprovação do recebimento definitivo, regularização doconsumo do
parque luminotécnico, referente as luminárias LEDs instaladas, junto a respectiva
concessionária de energia.
11.PLANILHA ORÇAMENTARIA ESTIMADA

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

QUANT

MEDIA UNIT.

01

LUMINÁRIA LED INSTALADA ATÉ 40
W 4.000 K A 5000K (INCLUIDA A
REMOÇÃO
DA
LUMINÁRIA
EXISTENTE
LUMINÁRIA LED INSTALADA ATÉ 60
W 4.000 K A 5000K (INCLUIDA A
REMOÇÃO
DA
LUMINÁRIA
EXISTENTE
LUMINÁRIA LED INSTALADA ATÉ 80
W 4.000 K A 5000K (INCLUIDA A
REMOÇÃO
DA
LUMINÁRIA
EXISTENTE
LUMINÁRIA LED INSTALADA ATÉ 100
W 4.000 K A 5000K (INCLUIDA A
REMOÇÃO
DA
LUMINÁRIA
EXISTENTE)
LUMINÁRIA LED INSTALADA ATÉ 120
W 4.000 K A 5000K (INCLUIDA A
REMOÇÃO
DA
LUMINÁRIA
EXISTENTE)
LUMINÁRIA LED INSTALADA ATÉ 150
W 4.000 K A 5000K (INCLUIDA A
REMOÇÃO
DA
LUMINÁRIA
EXISTENTE
LUMINÁRIA LED INSTALADA ATÉ 180
W 4.000 K A 5000K (INCLUIDA A
REMOÇÃO
DA
LUMINÁRIA
EXISTENTE
RELÉ FOTO ELETRÔNICO

PEÇA

17.703

R$1612,25

VALOR
ESTIMADO
R$28.541.661,75

PEÇA

20.185

R$1889,72

R$38.143.998,20

PEÇA

13.585

R$2164,16

R$29.400.113,60

PEÇA

6275

R$7074,89

R$44.394.934,75

PEÇA

7240

R$2458,74

R$17.801.277,60

PEÇA

4537

R$2404,27

R$10.908.172,99

PEÇA

1975

R$2441,17

R$4.821.310,75

PEÇA

71500

R$46,25

R$3.306.875,00

BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE
1,5M (INCLUSA REMOÇÃO DO BRAÇO
EXISTENTE)
BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE
3M (INCLUSA REMOÇÃO DO BRAÇO
EXISTENTE)
CONECTOR
PARA
ILUMINAÇÃO
PÚBLICA EM RDA.
FERRAGENS
DE
ILUMINAÇÃO
PÚNLICA

PEÇA

11.300

R$ 407,44

R$4.604.072,00

PEÇA

17.300

R$ 598,79

R$10.359.067,00

PEÇA

214.500

R$ 20,65

R$4.429.425,00

PEÇA

28.600

R$ 78,48

R$2.244.528,00

02

03

04

05

06

07

08
09

10

11
12

Passos, 28 de Outubro de 2021.

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________,
sediada

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para sua habilitação no presente processo e que cumpre todos os
requisitos de Habilitação do certame.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO Nº 005/2021
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 023/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
RAZÃO SOCIAL/NOME: ...........................
CNPJ/CPF: ............................................
ENDEREÇO: .................................
TELEFONE/FAX: ...........................
Email: .............................................

OBJETO: “Registro de preços para futura e eventual aquisição de luminárias de LED já
instaladas e acessórios, para atender as necessidades dos municípios integrantes do
CONSÓRCIO AMEG.
Da especificação detalhada do objeto:

Nº

Item

Unidade

Quantidade

Valor
Unitário

Valor Total
do lote

01 ( descrição do item)
02

Da especificação detalhada do objeto: conforme relatório em anexo.
( ver item 4.1.8 do termo de referencia do edital)
VALOR TOTAL/GLOBAL DA PROPOSTA: R$ ...................... (......................................)

Declaramos de que nos preços propostos encontra-se incluídos todos os tributos,
encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a
execução do objeto da presente licitação.
Prazo de validade da presente proposta: 60 (sessenta) dias.
Declaramos que esta proposta, nos termos do Edital, é firme e concreta, não nos cabendo
desistência após a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6º, da Lei 8.666/93 com suas
alterações.

Local e data
Assinatura e Carimbo de CNPJ

ANEXO IV
MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ...../2021
PREGÃO Nº 005/2021
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 023/2021
Aos ............ dias do mês de .................... do ano de 2021, a AMEG – ASSOCIAÇÃO DOS
MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO RIO GRANDE- CONSÓRCIO, inscrita no
CNPJ sob o nº 35.617.360/0001-11, com sede na Rua Benedita da Silveira Maia, nº 144, Jd.
Pinheiros, Cep. 37.903-660, Passos-MG, doravante denominado ORGÃO GERENCIADOR
por seu presidente, Prefeito Paulo Sergio Leandro de Oliveira , brasileiro, casado,
comerciante, portador do documento de identidade nº 017.31.098.022 e inscrito no CPF sob
o nº 950.474.096-00, residente e domiciliado na Avenida padre Salin nº 237, Centro, São
José da Barra/ MG, CEP: 37.945.000, por intermédio da Pregoeira e Equipe de Apoio, lavra
a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico 05/2021, que objetiva
e constitui objeto do presente certame a “futura e eventual aquisição de luminárias de
LED já instaladas e acessórios, para atender as necessidades dos municípios
integrantes do CONSÓRCIO AMEG, observados as especificações, os preços, os
quantitativos e os fornecedores classificados na licitação supracitada, bem como, as cláusulas
e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta ata em documento vinculativo e
obrigacional às partes.
CONTRATANTE:
CLAÚSULA I – DO OBJETO
I. Fica registrado na AMEG o preço do (s) fornecedor (s) abaixo relacionado objetivando a
futura e eventual aquisição de luminárias de LED já instaladas e acessórios, para
atender as necessidades dos municípios integrantes do CONSÓRCIO AMEG, conforme
especificações constantes dos anexos do Edital, e nas quantidades solicitadas em cada “Nota
de Autorização de Fornecimento”.
CLAÚSULA II – DA VALIDADE DOS PREÇOS
I. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua
assinatura.
II. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a AMEG não será obrigado
a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação
específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do Registro
preferência de fornecimento em igualdade de condições.
CLAÚSULA III –DOS PREÇOS E DOS FORNECEDORES
I. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços
é o especificado na tabela abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão
Eletrônico nº 05/2021.

FORNECEDOR
Razão Social
Endereço
CNPJ
Email/faxsimile
Descrição do
Item Código Produto

Marca Unid.

Quant.

V. Unitário

V. Total

Valor R$
Total
II. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as
cláusulas e condições constantes do Edital Pregão Eletrônico nº 05/2021, que a precedeu e
integra o presente instrumento de compromisso.
III. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago, a marca e a descrição do produto serão
os constantes da tabela acima.
CLÁUSULA IV – DOS PEDIDOS E DA FORMA DE ENTREGA
I.
O objeto desta licitação deverá ser executado em estrito acordo com o previsto no
Termo de Referência e nos exatos termos da Licitação Pregão Eletrônico nº 05/2021.
II.
O pedido será realizado mediante emissão de Nota de Autorização de Fornecimento/
serviços que substituirá, junto com a respectiva Nota de Empenho, o contrato nos termos do
Art.62, § 4º da Lei 8.666/93.
III. A entrega será feita, à medida da necessidade do órgão que enviará com antecedência
“Nota de Autorização de Fornecimento/Serviços” indicando o quantitativo para entrega do
serviços.
IV. O prazo para entrega do objeto será de acordo com o cronograma elaborado pelo
município aderente, a partir do envio da “Ordem de Fornecimento/ Serviços” que será enviada
via Correio Eletrônico no endereço constante da proposta de preços.
V.
O descumprimento do prazo de entrega e instalação estipulado no inciso IV, sem
justificativa expressa e plausível, acarretará ao fornecedor infrator as penalidades legais,
inclusive uma multa no importe de R$300,00 (trezentos reais) por dia de atraso.
VI. O órgão/contratante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para verificação dos produtos
entregues e instalados, independente da assinatura do canhoto da Nota Fiscal.
VII. Para fins de recebimento, a assinatura no canhoto caracteriza uma aceitação provisória
do objeto. A aceitação definitiva do objeto se dará 10 (dez) dias úteis após o recebimento.
VIII. Em havendo impedimento para a aceitação definitiva do objeto entregue o detentor será
comunicado por email eletrônico sobre a pendência.
IX. Após a comunicação, o detentor/contratante terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para
sanar a pendência, sob pena de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais) por
dia de atraso.

X.
O objeto que não atender as condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços
e na licitação que a originou será devolvido sem qualquer ônus para o órgão, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, a partir da comunicação, sob pena de multa no importe de R$300,00
(trezentos reais) por dia de atraso.
XI. A reincidência no envio do objeto, em desacordo com o solicitado, bem como o
descumprimento de quaisquer cláusulas desta ata, gera o cancelamento da ata de Registro
de Preço, além de multa no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).
XII.
Nos termos do art. 15º, § 4º da Lei 8.666/93 a AMEG não está obrigada a adquirir
exclusivamente por intermédio desta Ata, durante o seu período de vigência, os objetos cujos
preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto, uma licitação específica,
assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade
de condições.
XIII.
A adjudicatária deverá fornecer o objeto a qual for detentora no Registro de Preços,
de acordo com as necessidades da AMEG, no prazo máximo de 10( dez) dias uteis,
contados a partir do recebimento da “Ordem de Compra” – OS.
XIV.
A OS será sempre enviada ao detentor dos preços registrados por meio de endereço
eletrônico a ser informado na proposta de preços atualizadas.
XV.
Em caso de problemas no provedor do licitante detentor dos preços, o mesmo terá a
obrigação de entrar em contato com o órgão e fornecer outro endereço eletrônico e/ou, em
casos especiais um número de email para o envio da OF.
XVI.
O prazo estabelecido para entrega de poderá ser prorrogado pelo Órgão em
situações excepcionais e devidamente justificadas, e desde que não acarrete prejuízo na
consecução do serviço público prestados.
XVII.
A detentora da Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos
efetuados durante a sua vigência.
XVIII. Somente após a emissão da OS é que a licitante vencedora deverá iniciar o
cumprimento das obrigações que tiver assumido com a AMEG.
XIX.
Ficará a cargo da empresa licitante vencedora o transporte, carregamento,
descarregamento e testes do objeto solicitado.
CLAÚSULA VI – DA FISCALIZAÇÃO
I. A AMEG, através da Secretaria Executiva, exercerá a fiscalização, e registrará todas as
ocorrências e as deficiências caso encontradas, em relatório, cuja cópia será encaminhada à
licitante vencedora, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.
II. As exigências e a atuação da fiscalização interna em nada restringem a responsabilidade,
única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto.
CLÁUSULA VII – DO PAGAMENTO
I. O pagamento será efetuado, no prazo de 30 (trinta) dias após a entrega do objeto, mediante
apresentação de Nota(s) Fiscal(s) e consequente aceitação da(s) mesma(s).
II. Todos os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de Nota(s) Fiscal(s) e
consequente aceitação da(s) mesma(s).
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES

I. Constatada a inveracidade de quaisquer das informações ou documentos fornecidos pela
licitante, poderá ela, resguardados os procedimentos legais, sofrer as sanções abaixo, a
critério da AMEG, isolada ou cumulativamente:
a) Impedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória.
b) Cancelamento do registro na Ata.
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de fornecer a Administração
Pública por prazo de até 5 (cinco) anos.
d) 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, que
será concedida sempre que o fornecedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes
ou depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
II. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor, sem
justificativa aceita pelo órgão ou entidade usuários, resguardada os procedimentos legais
pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções:
a) Advertência.
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do lote vencedor, após decorridos 02 (dois)
dias, a contar da data do inadimplemento.
c) Multa de mora nos termos do inciso VI, X, XI e XII da Cláusula Quinta da Ata de Registro
de Preços.
d) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração
Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos.
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a licitação pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação,
que será concedida sempre que o fornecedor ressarcir a Administração pelos prejuízos pelos
resultantes ou depois de decorridos o prazo da sanção aplicado com subitem anterior.
III. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurada ao fornecedor o
contraditório e ampla defesa.
IV. A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicações de
outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e
danos causado à AMEG.
CLÁUSULA IX – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
I. O preço do objeto da presente ata será fixo e irreajustável por um período de 12 (doze)
meses.
II. No entanto, o preço dos itens da presente licitação poderá ser alterado, nos casos de fatos
imprevisíveis, previsíveis, mas de consequências incalculáveis, caso fortuito, força maior e
fato do príncipe para manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato.
III. Para que se delibere quanto ao equilíbrio econômico financeiro, a contratada deverá
encaminhar, a Prefeita Municipal, ofício solicitando a alteração de preços juntamente com
documentação comprobatória e hábil para verificação do desequilíbrio econômico financeiro.

IV. É facultado ao Órgão, antes da apreciação do pedido de realinhamento, verificar se o
percentual de equilíbrio solicitado está em conformidade com os padrões de mercado, o que
se efetivará através de pesquisa de preço ou outro meio compatível.
V. Aplica-se o especificado acima para supressão do valor, devendo a contratada informar à
contratante que houve supressão do valor.
CLAÚSULA X – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
I. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:
a)

Pela AMEG, quando:

1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
2. A detentora não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 02 (dois) dias úteis e a
Associação não aceitar sua justificativa;
3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços;
4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de
registro de preços;
5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
6. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela
Associação;
7. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no edital, será
feita pessoalmente ou por correspondência com aviso do recebimento, juntando-se o
comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços;
8. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação
será feira por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o preço
registrado após 1 (um) dia da publicação;
II. Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar
impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços:
a) A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrado deverá ser
formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Associação a aplicação das
penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceite as razões do pedido.
CLÁUSULA XI – DA AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE ORDEM DE COMPRA/
SERVIÇOS
a) A contratação do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a
caso, pelo Departamento de Compras, através de emissão de “Ordem de Compra” que
substituirá, junto com a respectiva Nota de Empenho, o contrato nos termos do Art.62,
§ 4º da Lei 8.666/93.
b) A emissão de NAF, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão igualmente
autorizados pelo Departamento de Compras.
CLÁUSULA XII – DA ACEITAÇÃO DO OBJETO

a) Os municípios consorciados reservam no direito de a qualquer momento, recusar no todo
ou em parte o recebimento do objeto em desacordo com as especificações exigidas, por seu
conhecimento especifico ou exclusivo critério de avaliação.
b) A Avaliação será realizada por servidor ou profissional credenciado que por seus
conhecimentos técnicos, observando as especificações exigidas, emitira parecer acerca da
aceitação do objeto.
c) Na eventualidade os municípios consorciados recusar-se a receber o objeto por estar ele
em desacordo com as especificações exigidas, não se responsabilizará por nenhum gasto
com despesa de transporte ou qualquer outra necessária á devolução ou a substituição do
objeto desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA XIII – DAS CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DO OBJETO
I- O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido:
a) PROVISIORIAMENTE, para efeito de posterior verificação, da conformidade do objeto com
as especificações exigidas podendo ser dispensada nos casos previstos no Artigo 74 da Lei
8.666/93.
b) DEFINITIVAMENTE, após a verificação da quantidade exigidas, e consequente aceitação,
o que se dará após 10(dez) dias do recebimento provisório
CLÁUSULA IX – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a) A UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SERÁ EXCLUSIVA PARA OS
MUNICIPIOS CONSORCIADOS DA AMEG: ALPINOPOLIS, CAPETINGA, CAPITÓLIO,
CARMOS DO RIO CLARO, CASSIA, CLARAVAL. DELFINOPOLIS, DORESÓPOLIS,
FORTALEZA DE MINAS, GUAPÉ, IBIRACI, ITAU DE MINAS, PASSOS, PRATAPOLIS,
SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, SÃO JOSÉ DA BARRA, SÃO ROQUE DE MINAS,
SÃO TOMÁS DE AQUINO E VARGEM BONITA.
b) Poderão utilizar desta Ata de Registros, todos os municípios que vierem a consorciar-se
após a publicação deste edital.
CLÁUSULA X –DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
a) Fica eleito o Foro da Comarca de Passos/MG, para dirimir dúvidas ou questões que não
encontrem forma de resolução entre as partes, sendo esse foro irrenunciável pela
CONTRATANTE, diante do que dispõe o art. 109, inciso I, da Constituição Federal.
b) As despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços correrão a conta das
seguintes dotações orçamentárias consignadas no Orçamento do Órgão no exercício em
curso de cada município que vier aderir esta ata.
c) O detentor tem pleno conhecimento de todos os itens e anexos expressos no Pregão
Eletrônico nº 05/2021, a eles se obrigando como se neste estivessem transcritos,
inclusive quanto á obrigatoriedade de manter, durante toda a vigência desta ata, em

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, de acordo com o Art. 55, inc. XIII, da Lei 8.666/93 e suas
alterações.
E, por estarem assim justos e acordados, assinam as partes o presente instrumento, em duas
vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que abaixo, também, subscrevem.
Passos, __________ de ____ 2021.
_______________________

______________________________

ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO

Processo Licitatório nº 023/2021
Pregão Presencial nº 005/2021

Aos

dias

/

/2021, o Munícipio de

jurídica de direitopúblico interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º sob o nº
sede endereço

, n nº

, bairro:

-MG, CEP:

.

,

pessoa
.

/ - , com

, cidade:
- , por intermédiode seu Prefeito Municipal Sr.

, CPF

, RG

SSP-

,

doravante denominado de CONTRATANTE.
CONTRATADA:
2. RAZÃO SOCIAL e nome Fantasia(se tiver), tipo de sociedade (Ltda, S.A, ME etc.), endereço
completo, CEP, telefone, cidade, estado, inscrita no CNPJ sob o nº [xxxx], Inscrição Estadual
n. [xxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da
Carteira de Identidade nº [xxxx], inscrito no CPF nº [xxxx], nacionalidade, estado civil, profissão,
residente e domiciliado endereço, CEP, telefone, cidade, estado.
As partes acima elencadas RESOLVEM, por meio deste termo de contrato e com integral
observância das normas: Lei Federal nº 10.520/2007; do Decreto nº 7.892, de 23.01.2013, e
suas alterações, da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e alterações, subsidiariamente,
da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, demais normas pertinentes e respectivas atualizações,
e, ainda, pelas condições estabelecidas pelo Instrumento Convocatório do Pregão Presencial
nº _____/2021 e seus anexos:
FIRMAM A PRESENTE CONTRATO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº
____2021,cujo objeto é o Registro de preços para futura e eventual aquisição de luminárias
de LED já instaladas e acessórios, para atender as necessidades dos municípios
integrantes do CONSÓRCIO AMEG”, conforme condições, especificações e PREÇOS
REGISTRADOS das respectivas propostas apresentadas, classificadas, aceitas/negociadas no
certame do Pregão Presencial nº ____/2021 realizado em / /2021, conforme ata de sessão,
conforme as Cláusulas e condições que seguem:
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente contrato decorre da Ata de Registro de Preços oriunda de Adjudicação do Pregão
Presencial nº ____/SRP, na forma da Lei Federal nº 10.520/02, e, subsidiariamente, pela Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, e Termo de Homologação de

_//2021, do qual

passa a fazer parte integrante esta Contrato.
CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
1.1. O Objeto desta Ata é o Registro de preços para futura e eventual aquisição de
luminárias de LED

já instaladas e acessórios, para atender as necessidades dos

municípios integrantes do CONSÓRCIO AMEG em conformidade com as especificações
contidas no Edital do Pregão Presencial nº /2021 e seus Anexos.

CLAUSULA SEGUNDA- DA VIGENCIA E PUBLICIDADE DA ATA DE REGISTROS DE
PREÇOS

2.1.

Este Contrato deverá ser assinada por representante legal, diretor, ou sócio da

empresa, com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração ou contrato
social, acompanhadosde cédula de identidade.

2.2.

A Contrato terá validade de

2.2.1.

(

) meses a contar da data da publicação de seu extrato.

O Contrato referente ao Pregão Presencial nº _____/2021, terá seu extrato

publicado no Jornal

, e a sua íntegra, após assinada e homologada, será

disponibilizada no site oficial do município durante sua vigência.

2.2.2.

O prazo de validade do Contrato não será superior a

meses, incluídas

eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.

2.3.

Poderá efetuar acréscimos nos quantitativos fixados neste contrato, inclusive o

acréscimo deque trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

2.4.

Se durante a vigência do contrato for constatado que os valores registrados estão

inferiores aos de mercado, caberá à AMEG convocar os fornecedores registrados para
negociar o novo valor.
CLAUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO, DO RECEBIMENTO E DO ACEITE DO
OBJETO

3.1.

Os materiais já instalados, deverão ser executados a partir da assinatura do Contrato

até findar a vigência da mesma.

3.2. A não execução do objeto será motivo de aplicação das penalidades previstas na

Cláusula Décima Primeira deste contrato, bem como nas sanções elencadas no Instrumento
Convocatório do Pregão, e ainda conforme rege a Lei Federal nº 8.666/93.
CLAUSULA QUARTA- DOS PREÇOS REGISTRADOE E A FORMA DE PAGAMENTO

4.1.

O pagamento das faturas à(s) licitante(s) vencedora(s) será efetuado mediante

a apresentação da Nota Fiscal referente aos materiais instalados, mediante a apresentação
da Nota Fiscal que seráconferida e atestada por responsável do órgão juntamente com as
Ordens de Serviços emitidas, devidamente assinada por servidor identificado e autorizado
para tal, desde que, no ato do recebimento dos serviços seja atendida todas as
especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante deste Contrato.

4.2.

prazo para a efetivação do pagamento referente ao(s) serviços(s) solicitado e

devidamente executados será de até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal,
acompanhada da(s)respectiva(s) Ordem de Compras e demais documentação necessária,
de acordo com o Termo de Referência, desde que não haja fator impeditivo provocado pelo
contratado.

4.3.

Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto pendente de

liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que
isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

4.4.

Nota Fiscal/Fatura emitida pela fornecedora deverá conter, em local de fácil

visualização, a indicação do nº do Processo Licitatório, nº do Pregão, nº da Contrato e da
Ordem de Serviço, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e posterior liberação do
documento fiscal para pagamento.

4.5. Os Valores registrados quanto aos itens descritos no termo de referência são os
seguintes:
ITEM
01

02

03

04

DESCRIÇÃO
Luminária LED instalada até
40 W 4.000 k a 5000k (
Includa a remoção da
luminária existente
Luminária LED instalada até
60 W 4.000 k a 5000k (
Includa a remoção da
luminária existente
Luminária LED instalada até
80 W 4.000 k a 5000k (
Includa a remoção da
luminária existente
Luminária LED instalada até
100 W 4.000 k a 5000k (

UNID
Peça

QUANT
17.703

Peça

20.185

Peça

13.585

Peça

6.275

VALOR TOTAL

05

06

07

08
09

10

11
12

Includa a remoção da
luminária existente
Luminária LED instalada até
120 W 4.000 k a 5000k (
Includa a remoção da
luminária existente
Luminária LED instalada até
150 W 4.000 k a 5000k (
Includa a remoção da
luminária existente
Luminária LED instalada até
180 W 4.000 k a 5000k (
Includa a remoção da
luminária existente
Relé foto eletrônico
Braço de iluminação pública
de 1,5 m.( inclusa remoção do
braço existente)
Braço de iluminação pública
de 3 m.( inclusa remoção do
braço existente)
Conector para iluminação
publica RDA.
Ferragens de iluminação
pública.

Peça

7.240

Peça

4.537

Peça

1975

Peça

71.500

Peça

11.300

Peça

17.300

Peça

214.500

Peça

28.600

CLAUSULA QUINTA- DAS ALTERAÇÕES

5.1.

A Contrato poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas na Lei

nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/2013.

5.2.

Os valores registrados no Contrato são fixos e irreajustáveis, salvo com a

condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante
requerimento e justificativa expressos do contratado e comprovação documental,
decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao contratante promover as negociações
junto ao fornecedor, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

5.3.

O contratante acompanhará junto ao órgão gerenciador a evolução dos preços

de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na
ata.

5.4.

Quando o valor registrado tornar-se inferior ao preço praticado no mercado por

motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.5.

Se ocorrer do preço de mercado tornar-se inferior aos preços registrados e o

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o contratante poderá:

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra

antes do pedido de execução, e sem aplicação da penalidade se confirmada à
veracidade dos motivos e comprovantesapresentados; e

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.

5.6.

Não havendo êxito nas negociações, o Órgão gerenciador deverá proceder à

revogação do Contrato, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.

5.7.

O registro do fornecedor será cancelado mediante formalização por despacho

do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o fornecedor:

a) Descumprir as condições do Contrato;
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pelaAdministração, sem justificativa aceitável;

c) Não aceitar aumentar o seu valor registrado, na hipótese deste
se tornar inferior àquelespraticados no mercado; ou

d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei
nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

CLAUSULA SEXTA- DOS ENCARGOS
6.1. Nos valores registrados quanto aos materiais e serviços , incluem-se todos e
quaisquer materiais, encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguros e
mão de obra.
CLAUSULA SÉTIMA- DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
7.1. As despesas correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:
CLAUSULA OITAVA- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

8.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, são obrigações:
8.2 Da Contratada:
a) Executar os serviços solicitados conforme Ordem de Compras;
b) Realizar levantamento em campo, juntamente com a concessionária de
energia, se for o caso,

visando elaborar o projeto executivo, indicando a

potência a ser instalada em cada ponto.
c) Comunicar imediatamente e por escrito ao Contratante, através da

Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas
as providências de regularização necessárias;
d) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor dos
serviços, objeto da presente Licitação;
e) Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação;
f) Comunicar à AMEG e a Contratante modificação em seu endereço ou
informações de contato,sob pena de se considerar perfeita a notificação
realizada no endereço constante na Ata;
g) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente
contrato, sem prévia e expressaanuência da CONTRATANTE;

8.2.

h) Manter quadro de pessoal suficiente para o cumprimento do objeto do
presente contrato, sem interrupção seja por motivo de férias, descanso
semanal, licença, falta ao serviço ou demissão de empregados, que não
terão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com a
CONTRATANTE;
Todos os materiais, mão de obra, impostos, taxas, fretes, seguros e

encargos sociais etrabalhistas, que incidam ou venham a incidir sobre a Ata de
Registro de Preços ou decorrentes de sua execução serão de exclusiva
responsabilidade da Contratada.
8.3.

Do Contratante: Compete ao Contratante:
a) O Contratante deverá acompanhar e fiscalizar a execução dos
serviços, nos termos do inc. III do art. 58 c/c o art. 67, ambos da Lei Federal
nº 8.666/93, diretamente ou por meio de Preposto, que exercerá ampla e
irrestrita fiscalização do objeto, a qualquer hora, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, inclusive
quanto às obrigações da CONTRATADA constantes também do Termo de
Referência;
b) Quitar o cumprimento financeiro assumido com a Contratada, desde que
não haja impedimento legal para o fato;
c) Notificar,

formal

e

tempestivamente

a

Contratada

sobre

as

irregularidades observadas nocumprimento da Ata;
d) Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas,
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
e) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de
inadimplemento;
f) Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de
Registro de Preço;

g) Arcar com as despesas de publicação do extrato de adesão a Ata de Registro
de Preços;
h)

Emitir requisição dos serviços a serem executados.

CLAUSULA NONA- DA RESCISÃO DO CONTRATO
9.1. O contrato poderá ser rescindido de pleno direito:

9.1.2. Pela Administração independentemente de interpelação judicial,
precedido de processo administrativo com ampla defesa, quando:

9.1.3. A contratada não cumprir as obrigações constantes deste Contrato;
9.1.4. A Detentora der causa a rescisão administrativa deste Contrato;
9.1.5. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial deste Contrato;
9.1.6. Por razões de interesse público, devidamente justificado pela administração;
CLAUSULA DÉCIMA- DAS PENALIDADES

10.1.

Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, o contratante poderá sujeitar

a Contratada às penalidades seguintes:

a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração direta e indireta,
pelo prazo de até 02 (dois) anos (Art. 87 III, da Lei 8.666/93), em função da natureza
e da gravidade da falta cometida ou enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição à pessoa física ou jurídicaque praticar quaisquer atos previstos no Art.
7º da Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de 2002;

b) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, considerando, para tanto, reincidência de faltas, sua natureza e
gravidade. O ato da declaração de inidoneidade será proferido por Autoridade
Superior na esfera municipal, mediante publicação noDiário Oficial do Estado.

10.2.

Pelo atraso injustificado na execução do ajuste, a Detentora/Contratada

incorrerá em multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor ajustado,
excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos incidentes, se
destacados em documento fiscal.

10.3.

Pela inexecução total ou parcial do ajuste a multa será de 10% (dez por

cento) sobre o valorda obrigação não cumprida.

10.3.1. A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial,
precedida deprocesso administrativo com ampla defesa, sendo exigível desde a

data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa.

10.3.2. As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou
penais cabíveis.

10.3.3. A Contratada será notificada, por escrito para recolhimento da multa
aplicada, o que deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis dessa notificação. Se
não ocorrer orecolhimento da multa no prazo fixado, o seu valor será deduzido das
faturas remanescentes.

10.4.

A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a Contrato, aceitar ou retirar o

instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, podendo a Administração aplicar as
penalidades cabíveis.

10.5.

Pelo descumprimento das obrigações assumidas a licitante estará sujeita às

penalidades previstas na Lei nº 8.666/93.
CLAUSULA PRIMEIRA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1. Reger-se-á o presente Contrato, no que for omisso, pelas disposições
constantes na Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2007, no Decreto Federal nº 7.892,
de 25.01.2013, na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e, subsidiariamente, da
Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993,respectivas atualizações e demais normas
pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo no Editaldo Pregão Eletrônico nº
05/2021.)
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO FORO

12.1.

Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, fica

eleito o Foro da Comarca de

/MG com renúncia expressa de qualquer outro, por

mais privilegiado queseja.

12.2.

Justos e acordados firmam o presente, em quatro vias de igual teor e

forma na presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos legais.
/MG, aos

dias do mês de

de 2021.

Município de ________________________ Empresa Contratada __________________
Testemunhas:

1.

CPF
CPF

ANEXO VI
FORMA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ADESÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA

PARA FORNECEDORES:
A BNC – Bolsa Nacional de Compras exerce o direito do determinado no Art. 5º da Lei 10.520/2002. que
diz “para se ressarcir dos custos de utilização de recursos da tecnologia da informação” e para o
fornecimento do sistema operacional “robusto”, a ferramenta disponibiliza hospedagem de dados e
serviços, utilizando-se da mais moderna tecnologia de computação em nuvem, bem como o
armazenamento de arquivos e dados. Promovendo atualizações constantes por meio de desenvolvimento
de novos recursos. Fornecendo uma ferramenta ágil e completa de pesquisa de editais e dados, suporte
web personalizado ao usuário fornecedor, com orientações nas dúvidas sobre o sistema e sobre o edital.
Por estes serviços prestados serão cobradas “taxas” a critério e escolha de cada participante
O treinamento da ferramenta poderá ser solicitado previamente com dia e hora marcada.
Pelos produtos e resumo dos serviços relacionados a BNC apresenta a seguintes planos de pagamento:
PLANO DE ADESÃO

A:

R$ 98,10 única participação por edital.

PLANO DE ADESÃO

B: R$ 135,00 (mensal)

PLANO DE ADESÃO

C:

R$ 199,00 (trimestral)

PLANO DE ADESÃO

D:

R$ 279,00 (semestral)

A BNC poderá alterar ou reajustar os valores sem qualquer aviso prévio. Assim como apresentar uma
nova tabela de cobrança.
Plano de Adesão A, esse plano é exclusivamente para uma única participação.
Plano de Adesão B, o respectivo contrato é mensal a contar da data da sua contratação.
Plano de Adesão C, o respectivo contrato é trimestral a contar da data da sua contratação.
Plano de Adesão D, o respectivo contrato é semestral a contar da data da sua contratação.
O não pagamento estará sujeito a multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como
inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos
inadimplentes da Bolsa Nacional de compra e ao automático cancelamento de sua Senha ou de
Chave Eletrônica.
Para o plano de adesão C e D ao termino do contrato o fornecedor poderá optar pela renovação e/ou
outro plano.
A cobrança do plano de adesão, será emitida no momento do cadastro através de “boleto bancário”.
A liberação do sistema mediante a transferência bancária, se dará através do envio do comprovante
para o e-mail financeiro@bnc.org.br. A liberação irá ocorrer em até 24 horas.
Para que a liberação ocorra também será necessário a documentação estar anexada ao sistema, com
reconhecimento de firma e procurações (se for o caso). E o envio dos originais no prazo de 10 dias a
contar da data da assinatura.

