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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 183/2019. 

Abertura : 30/10/2019. 

Horário: 14:00 hs. 

Tipo de julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

OBS: Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a 

realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente 

transferido para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário, independentemente 

de nova comunicação e publicação. 

 

O Prefeito Municipal de Chiapetta-RS, Sr. EDER LUIS BOTH, no uso de suas atribuições 

legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando o 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019. A sessão pública será realizada na sala de 

licitações no Centro Administrativo Municipal, em conformidade com as disposições da Lei 

nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 038, de 07 de outubro de 2013 e, 

subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as condições a 

seguir estabelecidas: 

 

01 - DO OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento e 

instalação de equipamentos necessários para o funcionamento de sistema de geração 

fotovoltaico, para serem instalados na Rua Do Lazer, em conformidade com o termo de 

referência anexo(I);  

 

02 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

02.1.  Poderão participar da presente licitação pessoas legalmente autorizadas a atuarem 

no ramo pertinente ao objeto desta licitação e que apresentarem a documentação 

solicitada no local, dia e horário informados no preâmbulo deste Edital e as exigências 

constantes do edital; 

02.1.1 Está vedada a participação de empresas: 

a) Declaradas inidôneas por ato administrativo do Poder Público; 

b) Sob o processo de falência ou recuperação judicial; 

c) Impedidas de licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal; 

d) Enquadradas nas disposições do artigo 9º, da Lei nº. 8666/93. 

e) Reunidas em consórcio; 

02.2.  Como condição para a participação neste certame, a licitante deverá apresentar, 

fora dos envelopes de habilitação e propostas, no momento do credenciamento: 

a) declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação. 
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02.3. Se a licitante não apresentar as declarações escritas, previstas no item 

02.2, letra: a: seu representante poderá fazê-las, do próprio punho, no 

momento do credenciamento.  

02.4. Se a licitante encaminhar sua proposta, e não se fizer representar no momento do 

credenciamento, deverá encaminhar as declarações exigidas no item 02.2 deste edital 

fora dos envelopes de habilitação e de propostas. 

02.5. Nã o apre sen ta da s  as  dec la r aç ões ,  a  l i c i t ante  s er á  i m pe di da  

de  pa r t i c i pa r  da  l i c i ta çã o .  

0 2 . 6 .  Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto nos itens 

02.1 a 02.4 e no item 07 deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e 

documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, 

identificados, respectivamente, como de n° 01 e n° 02, para o que se sugere a seguinte 

inscrição: 

   

ENVELOPE N° 01 "PROPOSTA" 

EMPRESA: 

AO MUNICÍPIO DE CHIAPETTA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 183/2019. 

PREGÃO PRESENCIAL N°: 41/2019. 

 

ENVELOPE N° 02 "HABILITAÇÃO" 

EMPRESA: 

AO MUNICÍPIO DE CHIAPETTA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 183/2019. 

PREGÃO PRESENCIAL N°: 41/2019. 

 

03 - DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO:   

03.1 O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um 

representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 

procedimento licitatório, venha a responder por sua representada.  

03.2 O credenciamento far-se-á por meio da apresentação dos seguintes documentos:  

a) RG (Carteira de Identidade).  

b) Instrumento público de procuração ou instrumento particular com amplos poderes para 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, assim como cópia autenticada do 

estatuto ou contrato social da empresa, no qual conste os dados de quem outorgou a 

referida procuração.  

c) Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, 

deverá apresentar cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, no qual 

estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura.                                                                                                                                                                                                                                                      
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03.3 Concluída a fase de credenciamento, as licitantes deverão entregar, ao 

Pregoeiro, fora do envelope nº 02 – HABILITAÇÃO: 

a) Declaração assinada pelo representante legal de que cumprem os requisitos de 

habilitação (ANEXO III), nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 

17/07/2002. 

b) A Empresa de Pequeno Porte (EPP) e Microempresa (ME) que pretender se utilizar 

dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006, deverá apresentar termo de 

declaração firmada pelo representante legal e o seu contador que enquadra como ME 

(Microempresa) ou EPP (Empresa de Pequeno Porte), se for o caso. 

Deverão também apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 5 dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 

for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de certidão negativa.  A não-regularização da documentação, no prazo previsto, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 

81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 

revogar a licitação.  

c) E entregar ao pregoeiro envelope nº 01: da proposta (fechada); 

 

04 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

04.1 No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das 

licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o Pregoeiro, após o 

credenciamento, receberá os envelopes nº 01 - PROPOSTA e nº 02 – HABILITAÇÃO. 

04.2 Iniciada a sessão pública do pregão, com o recebimento dos envelopes, não será 

aceita a participação de nenhuma licitante retardatária, bem como não cabe desistência 

da proposta. 

 

05 - DA PROPOSTA DE PREÇOS:  

05.1 A Proposta de Preços será apresentada em uma via, em papel com identificação da 

empresa, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, identificada 

e assinada pelo licitante ou seu representante legal, a ser entregue em envelope 

indevassável, lacrado, contendo identificação do proponente na face externa, com as 

seguintes indicações: 

 
ENVELOPE N° 01 "PROPOSTA" 
EMPRESA: 
AO MUNICÍPIO DE CHIAPETTA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 183/2019. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Leis/L8666cons.htm#art81
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PREGÃO PRESENCIAL N°: 41/2019. 
 
05.2 A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta) 
dias, deverá ser datada e assinada pelo representante legal da empresa, redigida em 
linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter: 
a) razão social da empresa; 
b) descrição completa do produto ofertado, marca, modelo, referências e demais dados 
técnicos; 
c) preço unitário líquido, indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas 
quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, 
que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou 
terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora. 
05.3 Dentro do envelope, o proponente deverá apresentar 01 (um) CD ou PEN DRIVE 
contendo a proposta de preços digitada no sistema Compras-AUTOCOTAÇÃO, que 
deverá ser baixado no endereço eletrônico: http://download.betha.com.br. 
Obs. Observar a versão, buscar a mais atualizada. 
05.3.1 O arquivo contendo os itens está disponibilizado junto com o Edital no endereço 
eletrônico www.chiapetta.rs.gov.br. 
05.3.2 As instruções para instalação e utilização do programa AUTOCOTAÇÃO, estão no 
ANEXO VIII deste Edital. 
Obs. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no 
máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, 
também em eventual contratação. 

 

OBS: Inclusão de todas as despesas que influam nos custo, tais como: custo, 

transporte, seguro e frete, tributos (impostas, taxas, emolumentos, 

contribuições fiscais e para-fiscais, obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, 

encargos comerciais ou de qualquer natureza, incidentes ou necessários para 

o cumprimento do objeto.  

 

06 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

06.1 Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da 

oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) 

superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens 

subseqüentes, até a proclamação da vencedora. 

06.1.1 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (EPP) terão tratamento 

diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, artigos 42 a 49; 

06.1.2 No caso de empate quando as propostas forem apresentadas por Microempresas 

ou EPPs, será assegurado como critério de desempate, preferência na contratação para 

as Microempresas e as EPPs, nas situações em que as propostas apresentadas sejam 

iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor preço (art. 44, §2º da LC nº 

123/2006). 

06.2 Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem 

anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer 
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novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas 

propostas escritas. 

06.3 No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos 

itens anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais 

e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta 

classificada em segundo lugar, até a proclamação da vencedora. 

06.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentarem preços iguais, será realizado 

sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 

06.5 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra 

à licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 06.3 e 06.4. 

06.5.1 Dada a palavra a licitante, esta disporá de até 01 (um) minuto para apresentar 

nova proposta. 

06.6 É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

06.6.1 A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$ 10,00 (dez reais). 

06.7 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente 

desistente ás penalidades constantes no item 13 deste edital. 

06.8 O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, 

implicará na exclusão da licitante desta fase do certame, e conseqüentemente, no 

impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela 

mesma, que será considerado para efeito de ordenação das propostas. 

06.9 Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço global e o valor estimado para a contratação, podendo a 

Pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

06.10 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, 

as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.  

06.11 Dos lances ofertados não caberá retratação e os subseqüentes deverão ser sempre 

de menor valor que o anterior.  

06.12 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor 

preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais 

baixo, comparando-a com os valores consignados, decidindo motivadamente a respeito. 

06.13 A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. 

Será declarada vencedora a licitante que ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL, desde que 

a proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja 

compatível com o preço de mercado.  

06.14 Serão desclassificadas as propostas que: 

a) superiores aos valores contidos no Termo de Referência anexo do presente edital 

(ANEXO I). 

b) não atenderem as exigências contidas no objeto desta licitação; 

c) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

d) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos 

requisitos do item 05; 
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e) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente 

inexeqüíveis. 

Obs. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, 

sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que 

não for conflitante como o instrumento convocatório.  

06.15 Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, 

previsto no art. 44, §2º, da Lei Complementar nº 123/06, sendo assegurada, como critério 

do desempate, preferência de contratação para as microempresas, as empresas de 

pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 04.3, alínea “c” e item 04.4, 

deste edital. 

06.15.1 Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela 

cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 

06.16  Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

 a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da 

proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, 

nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que 

será declarada vencedora do certame. 

 b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na 

forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será 

facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno 

porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 06.15.1 

deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 

06.17 Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas 

no edital. 

06.18 Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo sem 

prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais 

apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para 

habilitação e os recursos interpostos. 

06.19 A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e 

quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor 

de licitações deste município. 

06.20 Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data 

para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes 

presentes. 

 

07 - DA HABILITAÇÃO: 

07.1 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em envelope 

indevassável, lacrado, contendo identificação do proponente na face externa, com as 

seguintes indicações:  
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ENVELOPE N° 02 "HABILITAÇÃO" 

EMPRESA: 

AO MUNICÍPIO DE CHIAPETTA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 183/2019. 

PREGÃO PRESENCIAL N°: 41/2019. 

 

07.2 Para habilitação, neste pregão a licitante deverá apresentar, no envelope 02 – os 

documentos de habilitação em 01 (uma) via original ou autenticada, com exceção 

daqueles emitidos via internet que terão sua autenticidade confirmada na página do órgão 

que o expediu. 

07.3 O proponente fica obrigado a fornecer à Comissão Julgadora os documentos 

originais correspondentes em qualquer época que lhes forem solicitados.  

07.4 Os documentos poderão ser em cópia(acompanhada da original) se não vier 

autenticada Não será aceito documento com prazo de validade vencido.  

07.5 Os documentos deverão estar autenticados antes do início da sessão de abertura da 

licitação, podendo ser autenticados antes do início da sessão de julgamento pelo 

pregoeiro pois, em hipótese alguma serão autenticados documentos durante a realização 

do certame.  

07.6 A HABILITAÇÃO DA LICITANTE SERÁ VERIFICADA MEDIANTE 

APRESENTAÇÃO DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: 

07.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA – Favor relacionar na ordem do edital os 

documentos para facilitar a conferência pelo Pregoeiro. 

a) Carteira de Identidade do diretor/proprietário ou responsável pela empresa; 

b) registro comercial, no caso de empresa individual; 

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

Obs. A licitante fica dispensada da apresentação dos documentos enumerados nas letras 

a, b ou c deste subitem (07.6.2), caso já tenha apresentado quando do credenciamento 

junto ao pregoeiro. 

07.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Prova do Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda – CNPJ; 

b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou do Município, se houver 

relativo ao domicílio ou sede do licitante pertinente ao seu ramo de atividade compatível 

com o objeto contratual (DIC/TE e Alvará); 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de 

Tributos e Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão 



Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de Chiapetta 
 

 

 

Av. Ipiranga, 1544 – CEP 98760-000 – CHIAPETTA-RS  CNPJ 87.613.055/0001-55 

Fone: (55) 3784-1300 – www.chiapetta.rs.gov.br  8 

Terra da Produtividade 

Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral 

da Fazenda Nacional); 

d) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com a Fazenda Estadual, 

relativo aos tributos estaduais, do domicílio ou sede da licitante; 

e) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com a Fazenda Municipal, 

relativo aos tributos municipais, do domicílio ou sede da licitante; 

f) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço – FGTS; 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

OBS: A Empresa de Pequeno Porte (EPP) e Microempresa (ME) que pretender se utilizar 

dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006, deverá apresentar termo de 

declaração firmada pelo representante legal ou seu contador que enquadra como ME 

(Microempresa) ou EPP (Empresa de Pequeno Porte), se for o caso. 

 

As ME e EPP, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar 

toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição. Havendo alguma restrição na comprovação 

da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 

prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização 

da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  A não-regularização da 

documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  

07.6.3 Termo de declaração (de que não emprega menores de idade), assinada pelo 

representante legal da empresa, que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/02. 

 

08 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentados na forma da lei que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancete ou balanço provisório podendo ser atualizado por 

índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 

proposta. 

b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do 

licitante; 

 

09 - DOS ENVELOPES: 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Leis/L8666cons.htm#art81
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09. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do Pregoeiro pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-

lo, após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do 

envelope. 

09.1 A documentação que não constar data de vencimento  será considerada vencida 60 

dias após a expedição: (CNPJ, certidão negativa de falência e concordata e declaração 

de menor); 

09.2 Ao final das(s) sessão(ões), realizada(s) em ato público, será lavrada ata, 

devidamente assinada por todos os presentes, com a verificação da conformidade de 

cada proposta ao Edital, julgamento e classificação dos mesmos. 

09.3 É facultado ao Município de Chiapetta-RS, em qualquer fase da licitação, promover 

diligencias destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

 

10 - DA ADJUDICAÇÃO:  

10.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o 

menor preço por item será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do 

certame. 

10.2 Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a 

licitante e examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de 

classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sedo 

a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar 

diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

10.3 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, a pregoeiro proclamará a 

vencedora e, a seguir, proporcionará ás licitantes a oportunidade para manifestarem a 

intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, 

imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da licitante. 

 

11 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

11.1 Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a 

intenção de recorrer, está terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das 

razões de recurso. 

11.2 Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem 

como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para querendo, 

manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o 

término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo.  

11.3 A manifestação expressa da intenção de recurso e da motivação, na sessão pública 

do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

11.4 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o 

ato recorrido, a qual poderá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou 

fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 
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dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de 

responsabilidade daquele que houver dado causa à demora. 

 

12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

12.01 Os recursos orçamentários necessários para cobertura das despesas deste edital 

correrão por conta de dotação orçamentária vigente.  

  

13 - DO PAGAMENTO: 

13. O pagamento será efetuado de acordo com a Liberação dos recursos pelo Banco do 

Brasil, conforme contrato de Financiamento. Os equipamentos serão vistoriados por 

Fiscal designado pelo Sec de Obras. Os equipamentos deverão ser entregues 

acompanhados da respectiva nota fiscal; A nota fiscal deverá ser emitida pela própria 

licitante, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos 

documentos de habilitação e da proposta de preços. 

  

14 - DAS PENALIDADES:  

14.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou 

de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes 

penalidades: 

a) Não cumprir o contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 

pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor do último lance ofertado; 

b) Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos; 

c) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito 

de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o 

valor do último lance ofertado; 

d) Fornecer o objeto com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e 

sem prejuízo ao resultado: advertência; 

e) Fornecer o objeto com atraso injustificado, até o limite de 03(três) dias, após os quais 

será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor 

atualizado do contrato; 

f) Inexecução parcial do objeto: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao 

montante não adimplido do contrato; 

g) Inexecução total do objeto: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

h) Causar prejuízo material resultante diretamente do fornecimento: declaração de 

inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do 

contrato. 
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i) Declaração de inidoneidade por dois anos para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação. 

J) Multa de 10%, calculada sobre o valor do contrato, no caso do licitante vencedor no 

cumprir rigorosamente as exigências contratuais; 

l) Pela inadequalidade da(s) matéria(is) entregues o fornecedor sujeitar-se-á a multa de 

10% sobre o valor correspondente ao quantitativo rejeitado; 

m) Pela recusa injustificada em assinar o instrumento de contrato, ficará o fornecedor 

sujeito ao pagamento de 2% do valor total do fornecimento, a título de indenização; 

n) Qualquer multa(s) aplicadas deverão ser recolhidas ao Município em até 5 dias, 

contados da publicação no órgão oficial do município de Chiapetta, podendo  ainda, ser 

descontadas de qualquer fatura ou crédito existente, a critério do Município de 

Chiapetta/RS. 

14.2 As penalidades serão registradas no cadastro da empresa adjudicatária, quando for 

o caso. 

14.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual. 

 

15 - DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO: 

15.1 As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 02(dois) dias 

úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no protocolo geral do Centro 

Administrativo, sito na Av. Ipiranga, nº 1544, Bairro Centro, Chiapetta - RS; 

15.1.1 Caberá ao Prefeito, ou ao Secretário Municipal, apreciar e decidir as 

impugnações ao Edital no prazo de 48 (quarenta e oito) horas; 

15.1.2 Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 

realização do certame. 

 

16 - DO CONTRATO: 

16.1 A empresa adjudicatária do item terá o prazo de 02 (dois) dias a contar da 

cientificação da adjudicação para assinar o contrato, sendo que a recusa injustificada do 

adjudicatário em assinar, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento 

total da obrigação assumida, sob a pena de perder o direito a adjudicação, sem prejuízo 

da aplicação das sanções previstas no item 13 (treze) do Edital; 

16.2 Se dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará 

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato em 

igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 

quanto aos preços pelo critério previsto neste edital, ou revogará a licitação.  

 

17 - DA RESCISÃO: 

O Contrato poderá ser rescindido, mediante termo próprio: 
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17.1 Por mútuo consenso se for conveniente para o Município; 

17.2 Pela CONTRATANTE, mediante aviso por escrito, com 10 (dez) dias de 

antecedência, apresentados os motivos determinantes da rescisão. 

17.2.1 Pela CONTRATANTE, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem 

que assista à CONTRATADA direito à indenização de qualquer espécie, quando esta: 

a) Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas; 

b) Não recolher, nos prazos determinados, as multas impostas. 

17.3 Pela CONTRATADA, mediante aviso por escrito, com 10 (dez) dias de antecedência, 

apresentados os motivos determinantes da rescisão, e ser aceito pelo Município. 

17.4 Ficam reconhecidos os direitos da CONTRATANTE, previstos nos artigos 77 à 79 da 

Lei de licitações em tudo que diz respeito à rescisão do presente Contrato. 

 

18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

18.1 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das 

disposições do presente Edital. 

 

19 - Caberá a CONTRATADA:   

Pelo presente instrumento a CONTRATADA se compromete a fornecer o equipamento, 

objeto do Pregão Presencial e da Proposta da CONTRATADA, comprometendo-se 

também a prestar serviços de assistência técnica (com o fornecimento de peças e 

serviços) e todos os correlatos necessários para o perfeito funcionamento do 

equipamento, durante o período de garantia de no mínimo (12 meses) conforme 

condições estabelecidas neste contrato, e tem que haver peças do equipamento ofertado 

no mercado para reposição mesmo após o período de garantia; A partir da entrega do 

equipamento, a CONTRATADA se obriga a reparar ou substituir, sem ônus para a 

CONTRATANTE, durante o prazo de 01 (um) ano, quaisquer peças ou unidades que 

venham apresentar defeitos de fabricação ou funcionamento; A CONTRATADA deverá 

atender com prontidão as reclamações do CONTRATANTE;  

A CONTRATADA obriga-se a entregar o equipamento atendendo às normas técnicas e 

legais vigentes, bem como condições e garantias técnicas atinentes à matéria, de modo a 

resguardar, sob qualquer aspecto, a segurança e o interesse da CONTRATANTE; 

a) Efetuar a entrega do equipamento de acordo com o  descrito no edital, em sua Proposta e 

contrato; 

b) A Contratada se responsabiliza por eventuais defeitos que houver no equipamento 

c) Atender prontamente as exigências, inerentes ao objeto do Contrato, sem quaisquer ônus 

adicionais ao CONTRATANTE; 

d) Manter todas as condições de habilitação exigidas na licitação; 

e) A responsabilidade por todas as despesas e providências necessárias à realização do 

objeto; 
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f) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a 

terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

g) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite legal;  

 

20 - Caberá ao CONTRATANTE: 

a) Acompanhar e fiscalizar a entrega dos equipamentos pelo Sr. Milton Antonio Bonh 

Backes, a quem competirá comunicar os eventuais defeitos porventura constatadas no 

equipamento; 

b) Atestar o recebimento do equipamento pela Secretaria correspondente; 

c) Reter parcelas do pagamento de valores eventualmente devidos à CONTRATADA, 

enquanto esta não satisfizer o pagamento da integralidade dos danos causados ao e/ou 

terceiros; 

d) Efetuar o pagamento à CONTRATADA em conformidade com o edital/contrato;  

e) Aplicar penalidades à CONTRATADA, quando for o caso; 

            

21 - DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES: 

21.01 Quaisquer informações, dúvidas, elementos, bem como aquelas decorrentes de 

interpretação do edital , informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão 

prestados pelo Pregoeiro e membros da Equipe de Apoio, funcionários do Município de 

Chiapetta - RS, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Chiapetta - RS, Setor 

de Licitações, sito à Avenida Ipiranga, nº 1544, centro, Chiapetta - RS, de segundas às 

sextas-feiras, no horário das 08h às 12h, e das 13:30 hs ás 17:30 hs,  pelo telefone (55) 

3784-1300, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data 

marcada para recebimento dos envelopes. 

21.02 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na 

legislação em vigor. 

21.03 A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por 

conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 

8.666/93, sobre o valor inicial contratado. 

21.04 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

21.05 É facultado ao Pregoeiro, auxiliada pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer 

fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originalmente da proposta. 

21.06 Ao final das(s) sessão(ões), realizada(s) em ato público, será lavrada ata, 

devidamente assinada por todos os presentes, com a verificação da conformidade de 

cada proposta ao Edital, julgamento e classificação dos mesmos. 
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21.07 A empresa adjudicatária deverá manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação e providenciar a imediata correção das deficiências e/ou 

irregularidades apontadas pelo Município. 

21.08 A empresa adjudicatária é responsável pelos danos causados diretamente à 

administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento do objeto, 

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 

realizado pelo Município.  

21.09 A empresa adjudicatária é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

21.10 A empresa adjudicatária deverá manter, durante toda a vigência do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas por lei e neste edital. 

21.11 A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das 

condições deste Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 

88, da Lei Federal nº 8.666/93. 

21.12 É facultado ao Município de Chiapetta - RS, em qualquer fase da licitação, 

promover diligencias destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

 

22 - DO FORO COMPETENTE: 

22.01 Fica eleito o Foro da Comarca de Santo Augusto-RS, para dirimir eventuais litígios 

decorrentes do presente Pregão Presencial. 

 

23 - SÃO ANEXOS DESTE EDITAL: 

ANEXO I - Termo de Referência;  

ANEXO II - Minuta Contrato; 

ANEXO III - Modelo de credenciamento;  

ANEXO IV - Modelo de declaração de Preenchimento dos Requisitos de Habilitação; 

ANEXO V - Modelo de Declaração de Não emprego de servidor público; 

ANEXO VI - Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento Do Edital e seus Anexos; 

ANEXOVII - Modelo de Declaração de Idoneidade;  

ANEXO VIII - Declaração que não emprega menor de idade; 

                                                               

                                                                             Chiapetta-RS, 18 de Outubro de 2019. 

  EDER LUIS BOTH 

  Prefeito Municipal                                

                        

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
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01 - DO OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento e 

instalação de equipamentos necessários para o funcionamento de sistema de geração 

fotovoltaico, para serem instalados na Rua Do Lazer, composto pelos seguintes 

equipamentos: 

Especificação/Descrição 

20 Unidades Eletroduto FG 1" e acessórios VR; 

20 Unidades Conduletes (C, LL, LR, T, U, LB); 

100 metros de Eletrodutos PEAD Flexível 1" e acessórios; 

1.200 metros de Cabo Fotovoltaico preto 6,00mm² XLPE 1,5 KV; 

1.200 metros de Cabo Fotovoltaicos vermelho 6,00mm² ; 

1.000 metros  de cabo de cobre HEPR 25mm² 1KV; 

1 Unidade Disjuntor DIN 100 A 5KA; 

4 Unidade DPS 20 KA classe 2 275 VAC; 

1 Unidade Haste de aterramento 5/8" x 2 metros; 

2 Unidades Quadro Elétrico 12 DIN barramento 100A; 

204 Unidades Módulos Fotovoltaicos 335W Policristalinico; 

2 Unidades Inversor Solar 27KWp trifásico com monitoramento remoto; 

2 Unidades Inversor Solar  trifásico com monitoramento remoto que atinja no mínimo a potencia 

total de 54 kw; 

51 Unidades estrutura completa de fixação para 4 placas ( telhado de fibrocimento fixação no 

metal). 

Valor Máximo Global: R$ 273.180,00 

 

01.1 JUSTIFICATIVA: O Sistema de Microgeração de Energia Solar Fotovoltaica on grid 

para potencia de geração média prevista de 68,00 kWp, abrangendo a elaboração dos 

projetos elétrico e executivo, fornecimento de todos os equipamentos para a instalação do 

Gerador Fotovoltaico como módulos, cabos de ligação e acessórios, inversor para 

transformação da energia DC para AC, quadros dos equipamentos técnicos para proteção 

DC e AC, incluindo cabos de ligação e acessórios (cabos CA e CC), painel de medição de 

energia produzida, quadro para interligação com a rede pública, sistema de aterramento, 

sistema de proteção contra surto; mão-de-obra de instalação do gerador fotovoltaico; 

supervisão e acompanhamento técnico da instalação do gerador; acompanhamento da 

aprovação do projeto elétrico e ativação do gerador junto à concessionária; manutenção e 

suporte técnico disponível, transferência de conhecimento através de treinamento, bem 

como, fornecimento de sistema de monitoramento via web e/ou celular, nos termos e 

condições a seguir inseridas. 

01.2 A presente contratação adotará como regime de execução a empreitada por menor 

preço global. 

01.3 Atendendo às demandas da Prefeitura Municipal de Chiapetta, este Termo de 

Referência visa a possibilidade da gestão atual investir, difundir e expandir o uso da 

energia solar no Município, haja vista, ser umas das alternativas mais viáveis para 

substituir as fontes poluentes pelo fato de ser uma energia limpa, abundante, renovável, 

com instalação rápida e fácil, destacando-se por produzir uma energia elétrica 
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autossustentável e principalmente, preservando integralmente o meio ambiente para as 

futuras gerações. 

01.4 Além disso, com a Resolução Normativa nº 482/2012, revisada pela Resolução 

Normativa nº 687/2015, da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, que 

regulamenta o uso da energia solar, observa-se que sob o ponto de vista financeiro, a 

situação atual apresenta-se bastante favorável à energia solar, tendo em vista que foi 

criado um Sistema de Compensação de Energia Elétrica, permitindo que os consumidores 

instalem pequenas usinas geradoras de energia solar fotovoltaica, pois quando a 

quantidade de energia gerada for superior à quantidade de energia consumida, serão 

gerados créditos que poderão ser compensados pelo prazo de até 60 meses. 

 

02 DA PARTICIPAÇÃO: Poderão participar deste Pregão os interessados que tenham 

ramo de atividade compatível com o objeto licitado e que atendam a todas as exigências 

quanto à documentação e requisitos de classificação das propostas, constantes deste 

Edital e seus Anexos. 

 

03 CRONOGRAMA: O não cumprimento por parte das concessionárias de energia dos 

prazos constantes na Resolução Normativa nº 687/2015, da ANEEL – Agência Nacional 

de Energia Elétrica, justificará a concessão de prorrogações de prazo por parte da 

empresa contratada. 

03.1 O fornecedor deverá executar o projeto em formato “Turn Key”, ou seja, a proposta 

deve conter todos os materiais, mão de obra qualificada e insumos necessários para 

execução da obra completa, projeto executivo e eventuais adaptações na infraestrutura 

existente. 

03.2 Apesar de ter sido realizado a consulta prévia de acesso junto a concessionária, 

cabe ao executor do projeto a homologação e comissionamento. 

03.3 Homologação Junto a concessionária. 

03.4 Dispositivos de proteção específicos para CC (Fusível, Chave Seccionadora CC e 

DPS na stringbox).  

03.5 Sistema de aterramento adequado conforme normas vigentes.  

03.6 O fornecedor deve se atentar quanto ao SPDA existente para não descaracterizar o 

mesmo, porém acoplando de forma apropriada conforme norma vigente o sistema 

fotovoltaico para a operação segura e correta tanto dos equipamentos quanto aos 

usuários da instalação (equipotencialização, aterramento da estrutura, distancias de 

centelhamento, etc).  

03.7 SPDA –Gerenciamento de Risco de acordo com NBR5419 . 

03.8 A impermeabilização do telhado deve ser mantida, mesmo que furos sejam feitos 

para a fixação da estrutura de suporte. 
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04 TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO: Deve ser contemplado treinamento para 

transferência de conhecimento da instalação para servidores da Secretária Municipal de 

Obras para que estes possam de forma autônoma operar minimamente o sistema. 

04.1 O objetivo do treinamento é capacitar os técnicos da contratante para executar as 

suas tarefas correspondentes, sem necessidade de consulta aos fornecedores.  

04.2 O treinamento deverá ser aprovado previamente pelo executor do contrato, no 

idioma português brasileiro, e deverá estar coerente com os equipamentos contratados. 

04.3 O treinamento deverá ser realizado em local disponibilizado pelo contratante, sendo 

que, obrigatoriamente, uma parte do treinamento deverá ser feito já com o sistema em 

funcionamento. 

04.4 Esta capacitação será direcionada para operadores e administradores do sistema, 

permitindo a efetiva utilização dos recursos do sistema. 

04.5 Deverá ser emitido certificado de participação no treinamento para os participantes. 

 

05 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA: O&M (Operação e 

manutenção dos equipamentos durante o período de garantia dos inversores). 

05.1 Deverão ser realizadas, no mínimo, manutenções preventivas trimestrais durante a 

vigência da GARANTIA DA INSTALAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO mediante 

aprovação de cronograma apresentado pela CONTRATADA e aprovado pelo 

CONTRATANTE. Essas manutenções preventivas poderão ocorrer em qualquer dia e 

horário, inclusive aos sábados, domingos e feriados, tendo em vista a interrupção das 

atividades do Órgão em horário e dia que causar menor prejuízo às suas atividades. 

05.2 Após cada manutenção preventiva, a CONTRATADA deverá apresentar laudo, de 

todos os equipamentos do sistema fotovoltaico. 

05.3 O escopo de O&M deverá incluir o envio mensal de relatório de geração de energia 

pela usina, indicando se a geração está de acordo com o planejado ou se possui algum 

desvio que mereça ser avaliado. Caso constate desvios, estes deverão ser investigados 

pela contratada com a devida apresentação de laudo à contratante. O acompanhamento 

mensal também contemplará o gerenciamento do sistema de monitoramento web, bem 

como do aplicativo correspondente. 

05.4 Também será de responsabilidade da contratada a verificação mensal dos créditos 

junto a concessionária de energia e se os mesmos estão sendo creditados corretamente. 

05.5 Deverá incluir a limpeza física das placas fotovoltaicas a cada 6 meses durante a 

vigência contratual, podendo esta ocorrer juntamente com eventual manutenção 

preventiva que está programada para ocorrer trimestralmente. 

05.6 Durante a vigência da GARANTIA DE 5 ANOS DOS INVERSORES nenhuma 

despesa será cobrada a título de manutenção dos equipamentos, sejam despesas 

referentes a peças, deslocamentos, viagens, hospedagens ou de mão-de-obra, exceto 

aquelas decorrentes de negligência, imprudência ou imperícia dos usuários do Órgão, 

devidamente identificadas em relatório técnico emitido pela CONTRATADA. 
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05.7 A CONTRATADA deverá oferecer garantia dos serviços executados, incluindo mão-

de-obra, peças, partes de peças, componentes e acessórios, não inferior a 24 (vinte 

quatro) meses contados a partir da aprovação da conexão do sistema pela 

concessionária. Todos os serviços executados e materiais fornecidos deverão ser 

garantidos pelo fabricante. 

05.8 A garantia será acionada caso se constate, durante o período de garantia, qualquer 

avaria, defeito ou outra circunstância que impeça o objeto contratado de produzir a 

utilidade a que se destina. 

 

06 DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E LOCAL: 

O sistema de energia fotovoltaico a ser instalado de 68KWp deverá ser fornecido de 

acordo com a quantidade e especificações abaixo: Para a RUA DO LAZER, Localizada na 

Rua Coronel Raul de Oliveira, PROJETO MICROGERAÇÃO 68KWP. 

06.1 CABOS : 

Cabo fotovoltaico 6,00mm² XLPE 1,5 KV, 1200 M; 

Cabo de cobre HEPR 25 mm² 1KV, 1000 M; 

06.2 DISPOSITIVOS ELÉTRICOS:  

Disjuntor DIN 100A 5KA UN 1; 

DPS 20KA classe 2 275VAC UN 4; 

Haste de aterramento 5/8" x 2 metros UN 1; 

Um Quadro Elétrico 12 DIN barramento 100A UN 1 por inversor. 

06.3 GERADOR FOTOVOLTAICO:  

Módulos fotovoltaicos 335W Policristalino UN 204; 

Inversores interativo trifásico que atinjam a potencia mínima de 54 KWP;  

Um String box 6 entradas e 2 saída UN 1Por inversor; 

Estrutura completa de fixação para 4 placas (telhado de fibrocimento, fixação no metal) 

UN 51. 

 

07 DOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS: 

Os módulos fotovoltaicos que geram energia elétrica com base no aproveitamento da 

radiação solar devem ter no mínimo os seguintes requisitos:  

Serão utilizados módulos fotovoltaicos POLICRISTALINO 335w. Os módulos fotovoltaicos 

serão instalados sobre os perfis de alumínio ou Aço galvanizado, apoiados em estrutura 

de alumínio ou Aço galvanizado para telhado de fibrocimento.  

Conforme planta de locação dos arranjos fotovoltaicos o sistema fará uso de uma face de 

telhado para o norte. 

A inclinação que foi levantada durante visita técnica e será a mesma do telhado  

garantimos também a limpeza dos painéis através da água da chuva. 

07.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO MÓDULO: 

Parâmetros padrão nas condições de teste: 1000 w/m² e 25 °C de temperatura 

apresentem as seguintes características. 
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07.2 CARACTERISTICAS ELÉTRICAS: 

Potência Pico (Wp) 335w. Eficiência dos módulos de no mínimo 16.9%. Tensão na 

potência máxima (Vmpp) 37,2 V. Corrente na potência máxima (Imp) 8,88 A. Tensão em 

circuito aberto (Voc) 45,6 V Corrente de curto-circuito (Isc) 9,45. 

07.3 ÁREA DE COBERTURA: Arranjo Solar 1 - 204 módulos de 335 Wp, cada módulo 

ocupa uma área de 1,94m² totalizando 395,76 m². (Ver planta de locação). 

Para os módulos fotovoltaicos, garantia de no mínimo 10 anos contra defeitos de 

fabricação e 25 anos de no mínimo 80% da eficiência, Vida útil esperada: 25 ANOS. O 

gerador fotovoltaico deverá ser composto por módulos idênticos, ou seja, com mesmas 

características elétricas, mecânicas e dimensionais;  

07.4 Para os módulos fotovoltaicos que permitam a utilização de 02 (dois) ou mais diodos 

de passagem, estes também deverão ser fornecidos. 

07.5 Os módulos devem ser identificados de acordo com as disposições citadas de forma 

legível e indelével, com, no mínimo, as seguintes informações: nome ou marca comercial 

do fabricante; modelo ou tipo do modelo; mês e ano de fabricação; número de série.  

07.6 Como forma de assegurar a qualidade dos módulos fotovoltaicos os módulos 

deverão atender as seguintes normas: Certificação IEC 61730 (Photovoltaic module 

safety qualification); Certificação IEC 61215 (Crystalline silicon terrestrial photovoltaic); 

Certificação UL-1000V Certificação Ul-600V; Certificação INMETRO (Portaria INMETRO 

004/2011); Certificação OHSAS 18001;  

07.7 Cada módulo deve ter uma caixa de conexão IP 67, com bornes e diodos de 

passagem (by-pass) já montados, e conectores a prova d’água e de engate rápido (por 

exemplo, MC3, MC4, etc.);  

07.8 A tensão contínua nominal dos arranjos deverá estar compatível com a especificada 

para os inversores.  

07.9 A corrente máxima dos módulos deve ser compatível com a especificada para os 

inversores. 

07.10 O módulo deverá possuir perfuração apropriada para aterramento e deverão ser 

acompanhados de teste de laboratório comprovando o desempenho PID FREE 10.16. Os 

módulos deverão ser acompanhados de testes de funcionamento especifico – Flash Test. 

Potência pico (°Cwp) -0,41% / °C Tensão circuito aberto (°CVoc) -0,31% / °C Corrente de 

Curto circuito (°Cisc) 0,053% / °C Temperatura nominal de operação da célula 43 +-2 °C  

07.11 Todas as estruturas de suporte das placas fotovoltaicas devem ser de aço 

galvanizado ou alumínio, com reforço de estabilidade, durabilidade e preparadas em caso 

de esforços mecânicos, climatéricos e corrosão, bem como as expansões/contrações 

térmicas, com garantia de 10 anos.  

07.12 Todos os fios, cabos, conectores, proteções, diodos, estrutura de fixação, e demais 

componentes devem ser fornecidos e perfeitamente dimensionados de acordo com a 

quantidade de placas fotovoltaicas e inversores do arranjo fotovoltaico; seguindo todas as 

normas de instalações elétricas relevantes à futura instalação, manutenção e segurança 

do sistema, em especial a norma NBR 5410 referente à instalação em baixa tensão.  
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07.13 Os cabos utilizados para aplicação solar deverão ser unipolares livres de halogênio 

e resistentes a radiação ultravioleta.  

07.14 Para interligação entre os módulos e o sistema de conversão deverão ser utilizados 

cabos solares de no mínimo 6 mm² com isolação de 1000 volts; prevendo sua futura 

instalação, os condutores solares deverão ser projetados e fabricados seguindo no 

mínimo as exigências preconizadas pela IEC 60228, CEI 20-11, IEC 60332.1, IEC 

61024.1, IEC 6075. 10.21. Os cabos solares não deveram possuir uma resistência Max de 

condução (Ω/K.m) a 20°C de 3,39 (Ω/Km).  

07.15 Todos os dispositivos elétricos necessários ao funcionamento e a proteção do 

sistema fotovoltaico deverão estar em conformidade com a legislação nacional para suas 

classes de operação, não serão aceitos componentes elétricos que não estão em perfeita 

concordância com a legislação vigente. 

 

08. DOS INVERSORES INTERATIVOS:  

08.1 Para este sistema serão utilizados inversores interativo que somem a potencia 

mínima de 54 KWp, com a tecnologia eletrônica de potência a nível de módulo MLPE que 

será instalado na área técnica dentro do empreendimento.  

08.2 Funcionamento: Este inversor é o aparelho que converte a eletricidade de corrente 

continua (CC) para corrente alternada (CA) 380V. O inversor é necessário, para alimentar 

equipamentos de corrente alternada com a energia produzida pelo painel fotovoltaico. 

Este inversor é de onda senoidal pura, são aparelhos que produzem tensões senoidais 

com baixas distorções harmônicas. Seu princípio de funcionamento é o da modulação da 

largura de pulso (PWM). Em vez de produzir simplesmente uma onda quadrada ou uma 

onda quadrada modificada, com chaveamento dos transistores, o inversor (PWM) produz 

uma sequência de pequenas ondas quadradas de alta frequência. As larguras dessas 

ondas quadradas variam desde zero até alguns microssegundos de duração. Se 

analisarmos a saída do inversor eletrônico (PWM) encontramos um padrão de pulso que 

possui um conteúdo senoidal fundamental (na frequência de 60 HZ) adicionado a um 

conteúdo harmônico de alta frequência. Se introduzirmos para analise um filtro de alta 

frequência na saída do inversor, veremos que temos uma tensão de onda senoidal pura. 

Esses equipamentos possuem transformador de isolação onde isolam o lado (DC) do lado 

(CA), impedindo a circulação de correntes de fuga, tornando o sistema mais seguro. O 

inversor possui tecnologia anti ilhamento evitando assim o funcionamento do mesmo 

quando houver queda ou perda de energia da concessionária, esse desligamento será 

automático podendo levar no máximo 2 11 segundo para ser realizado. 

08.3 Ajustes do Inversor:  

Segue abaixo configuração do inversor interativo, para atendimento a norma da 

concessionária de energia:  

Requisito de Proteção Ajustes Proteção de subtensão 0,8 p.u; Proteção de sobretensão 

1,1 p.u; Proteção de subfrequência 57,5 Hz; Proteção de sobrefrequência 62,0 Hz; Tempo 

de reconexão do inversor 180 seg.  
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08.4 Característica do inversor:Frequência nominal 60Hz; Minima Eficiência 98%;  

08.5 Características de proteção do inversor:  

Proteção sobre corrente: Sim; Proteção contra surto de tensão: Sim; Proteção de 

polaridade reversa: Sim; Falta a terra: Sim; Grau de proteção IP 65; Temperatura range 

de ate-25 a +60 °C; Relé anti-ilhamento Não trabalha ilhado, “só”;  

Medição Será feita na baixa tensão por intermédio de um medidor bidirecional de quatro 

quadrantes trifásico de energia KWh instalado em caixa de medição padrão da 

concessionaria . O equipamento acima citado (medidor) será fornecido pela 

concessionária, ficando sob a responsabilidade do consumidor.  

Os inversores de rede que devem transformar a energia elétrica provenientes dos 

módulos fotovoltaicos em energia compatível com a rede de energia local, devem possuir 

no mínimo os seguintes requisitos: • Certificação de entidade reconhecida pelo INMETRO; 

• Número mínimo de 4 MPPTs; • Máxima tensão de entrada CC: 1000v - 1100v; • Tensão 

Nominal de Saída AC: 380; • Faixa de tensão de saída AC: 304v – 460v; • Frequência 

nominal de saída: 60 Hz; • Faixa de frequência de saída: 57-62 Hz; • Eficiência Mínima: 

98%; • WLAN/Ethernet LAN: Sim; • Dataloger: sim;  

A quantidade de inversores deverá ser compatível com a quantidade de módulos 

fotovoltaicos de acordo com sua especificação;  

Os inversores de rede devem transformar a energia elétrica DC em AC, de acordo com a 

ABNT NBR 16.149/13, em tensão e frequência de rede exigida pela concessionária local 

e com baixo teor de distorção harmônico e onda de forma senoidal. 

O inversor deverá operar de forma totalmente automática, sem necessidade de qualquer 

intervenção ou operação assistida, além de possuir monitoramento remoto de ordem 

público para visualização e privado para configuração;  

Garantia Mínima de 5 anos para os inversores, que devem ter assistência técnica 

nacional, não podendo ser especificado inversores para os quais em eventual caso de 

necessidade de reparo, não se tenha assistência técnica em território nacional com 

atendimento em português. 

 

09. DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO: 

Para proteção contra curto-circuito, desconexão, seccionamento e interrupção do sistema 

foram consideradas a corrente elétrica continua e corrente alternada. 

09.1 Quadros de proteção e controle cc e ac Deverá ser fornecido um painel de interface 

que será utilizado para disponibilizar as “strings” do gerador fotovoltaico a fim de 

flexibilizar as ligações durante a fase de implantação e seccionar os circuitos em CC. 

Deverá ser utilizado painel adequado às instalações elétricas de dimensões apropriadas 

para abrigar os equipamentos de proteção, controle, manobra, etc.  

09.2 Lado CC (Corrente Continua): Em caso de manutenção do sistema será previsto 

porta fusíveis e fusíveis 15A / 1000 VCC. Será utilizado também DPS Tipo II de 40KA 

especifico para geração fotovoltaica, visando à proteção contra surtos e descargas 

atmosférica no sistema de geração. Todos estes itens estarão localizados em uma caixa 
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de conexão (string Box). Dispositivos Parâmetros Dispositivo de proteção contra surto 

1000Vcc 40KA Classe 2. 

09.3 Lado AC (Corrente Alternada): Para proteção contra curto-circuito, desconexão e 

interrupção no lado AC, temos um disjuntor tripolar de 63 A, para saída de cada inversor, 

com capacidade de interrupção simétrica de 5 KA em 380 Vca e DPS tipo II de 20KA para 

a fase e neutro. Localizados no QDE SOLAR. Dispositivos Parametros Dispositivo de 

proteção contra surto 275V 20KA Classe 2. Disjuntor Tripolar tipo Din 63A – 5 KA 380Vac. 

 

10. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:  

10.1. As chapas de aço devem ser galvanizadas a quente e atender os requisitos da 

norma ABNTNBR 6323 ou similar; A espessura mínima da chapa de aço é 2 mm; Painel 

elétrico de proteção em baixa tensão para conexão em tensão 380/220V / 60HZ auto 

suportado, grau de proteção mínimo IP-42, equipamento adequado para instalação em 

ambiente industrial, em local abrigado, isento de poluição condutiva e gases corrosivos, 

pintura de acabamento epóxi. A alimentação do painel de proteção AC, será através de 

condutores isolados e eletrodutos fabricados em aço galvanizado;  

10.2. O quadro de proteção AC deverá possuir módulo de aquisição de dados de energia 

com comunicação e dataloger com capacidade de armazenamento dos dados com pelo 

menos 60 dias; A temperatura máxima interna nos armários, em regime de plena carga, 

não devem exceder os 40ºC. 

10.3. O quadro deverá ser construído seguindo as normas supracitadas e todos os 

requisitos normativos exigidos com relação à segurança para evitar acidentes durante 

manutenções ou operações deverão ser respeitados. 

 

11. PAINEL DE CONDICIONAMENTO DE CORRENTE CONTÍNUA (CC) ( STRING 

BOX): 

11.1. Caixa com grau de proteção IP-42;  

11.2. Proteção das strings, com fusíveis incorporados (polo positivo e negativo);  

11.3. Para distâncias entre strings superiores a 60 metros utilizar diodo de proteção;  

11.4. Deverão ser adotadas chave seccionadora sob carga quando adotados;  

11.5. Deverão ser adotados módulo proteção surtos – DPS em todas as entradas de 

energia condizentes com a energia utilizada; ter configuração modular de acordo com a 

necessidade da aplicação;  

11.6. As laterais dos armários devem ser providas de, no mínimo, 2 (três) conjuntos de 

orifícios gradeados para circulação de ar entre os ambientes interno e externo com 

proteção contra a penetração de insetos; 

 

12 CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS: 

12.1 A temperatura máxima interna nos armários, em regime de plena carga, não deve 

exceder os 40ºC.  
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12.2 PROTEÇÃO: Para os circuitos módulos fotovoltaicos - inversor - cargas deverão ser 

utilizados disjuntores termomagnéticos de baixa tensão construídos em caixa moldada de 

baixo nível de perdas, para proteção contra curto-circuito, e dimensionados 

adequadamente.  

12.3 ACABAMENTO: Todas as peças não devem apresentar rebarbas ou arestas vivas; 

 

13. PROJETO ELÉTRICO:  

13.1 Deverá ser elaborado projeto elétrico com aprovação na concessionária de energia, 

além disso, o projeto deverá ser elaborado em nível de projeto executivo, detalhado, de 

forma que contenha todas as informações necessárias para a perfeita coadunação com a 

instalação do sistema fotovoltaico O projeto elétrico deve ser acompanhado de 

orientações quanto ao uso, operação e conservação, de forma a não deixar dúvidas e 

garantir o bom desempenho da instalação, bem como, dos equipamentos a serem 

instalados. 

 

14.1 PROJETO EXECUTIVO:  

14.1. Para elaboração do projeto executivo a contratada deve realizar análise prévia das 

instalações civis e elétricas, com elaboração de relatório técnico com indicação das 

eventuais adaptações necessárias, tendo em conta também o acesso aos elementos a 

instalar. 

14.2. O projeto executivo deverá ainda ser realizado a partir de simulação de produção 

anual de energia através de software especializado que permita simular as características 

reais dos equipamentos a serem instalados, os dados climatológicos da localidade, as 

influências de sombras, da inclinação dos módulos e de demais fatores na geração de 

energia do sistema fotovoltaico. 

14.3. O projeto executivo deverá prever estudo quanto a distribuição de carga no telhado, 

detalhes e desenhos técnicos contendo todas as informações necessárias para a 

instalação dos painéis, das strings, dos inversores, da estrutura de suporte e demais 

componentes do sistema, com as respectivas ART.  

14.4. O projeto executivo ainda deverá conter memorial de cálculo, memorial de 

quantitativos, memorial de especificações de todos os equipamentos e qualquer outro 

documento necessário (manuais, catálogos, guias, etc..) que contenham informações 

quanto ao armazenamento, estocagem e instalação do sistema.  

14.5. Caso haja necessidade de reforço estrutural da cobertura, a responsabilidade de 

execução será da Contratante. Demais adequações serão de responsabilidade da 

contratada. 

 

15.SINALIZAÇÃO DA GERAÇÃO PRÓPRIA:  

15.1. Deverá ser utilizada uma placa de sinalização conforme as normas da 

concessionária, parafusada a parede, próxima a medição do empreendimento, para uma 

melhor visualização da central geradora. (Conforme Figura abaixo). 
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16. CONDUTORES: 

16.1. Serão utilizados condutores de 6 mm² XLPE 1,5KVcc fotovoltaico no lado cc, cabos 

de 25 mm² EPR 1 KV no lado AC do sistema de geração fotovoltaico. (Conforme 

diagrama Multifilar). Foram considerados para o dimensionamento de cabos os seguintes 

fatores: Capacidade de condução, temperatura, agrupamento, método de instalação, 

queda de tensão. De acordo com Nbr 5410. 

 

17. SISTEMA DE ATERRAMENTO: 

17.1. O inversor será aterrado por intermédio de cabo de cobre de 6 mm² e os módulos 

serão aterrados por intermédio de cabo de 6mm² 1,5kv no aterramento do 

empreendimento, composto por 1 hastes de 5/8”, de no mínimo 2 metros de comprimento, 

cravadas no solo de maneira que a resistência de terra não ultrapasse a 10 Ohms. Não se 

atingindo o valor desejado, alternativas serão tomadas até se encontrar o valor da 

resistência adequada. 

 

18. DA GARANTIA DOS PRODUTOS:  

18.1. Os Inversores deverão ter garantia de, no mínimo, 5 anos, contados da data do 

recebimento.  

18.2. Para os módulos fotovoltaicos, garantia de no mínimo 10 anos contra defeitos de 

fabricação e 25 anos de no mínimo 80% da eficiência, Vida útil esperada: 25 ANOS.  

18.3. No que se refere aos demais componentes eletroeletrônicos, produtos e serviços de 

montagem e instalação, a garantia deverá ser de 2 anos, após a entrega definitiva e 

aprovação da conexão do sistema pela concessionária.  

18.4. O sistema deverá operar de forma totalmente automática, sem necessidade de 

qualquer intervenção ou operação assistida. 

 

 

19. DA VALIDADE OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 
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19.1. A Contratada fica obrigada a fornecer garantia de acordo com o previsto neste termo 

de referencia, contados da data da entrega do item correspondente à Ordem de 

Fornecimento e aceitação definitiva dos equipamentos.  

19.2. Durante o período de garantia os produtos que apresentar defeitos deverá ser 

trocado por outro de igual modelo, ou superior, mantendo, no mínimo, as mesmas 

características do originalmente fornecido e todas as despesas inerentes à reposição e 

transporte, correrão por conta da Contratada, não cabendo qualquer ônus a Contratante, 

conforme o caso; 

19.3. Junto aos bens deverá ser enviado o Certificado de Garantia do fabricante, contra 

defeitos de fabricação, em língua portuguesa, contendo todas as informações necessárias 

à manutenção da garantia, bem como a rede de postos autorizados a efetuarem as 

manutenções corretivas;  

19.4. Prestar assistência técnica no local, no prazo de 12 (doze) horas a contar da data da 

solicitação, para os produtos durante a garantia;  

19.5. Caso o fabricante não possua assistência técnica autorizada na cidade de Chiapetta 

- RS, os custos com os reparos necessários, neles incluídas as despesas com frete, serão 

suportados pela Contratada.  

19.6. O possível deslocamento de técnicos a esta capital não deverá gerar nenhum tipo 

de ônus para a Contratante.  

19.7. A Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) regerá as demais disposições 

pertinentes a matéria. 

 

20. DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO REMOTO:  

20.1. A empresa contratada deverá implantar sistema de monitoramento web e celular, 

com a função de monitorar todos os dados dos sistemas fotovoltaicos instalados, devendo 

enviar, pelo menos, as seguintes informações: a) A energia gerada (diária, mensal, anual) 

em kWh; b) tensão e corrente CC por inversor; c) tensão e corrente CA por inversor; d) 

potência em kW CA de saída por inversor; e) gerenciamento de alarmes; f) registro 

histórico das variáveis coletadas de, ao menos, 12 meses. 

 

 

 

OBS: Para dar agilidade nos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na 

documentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone, bem como todos 

os dados pessoais de quem irá assinar o contrato. 

 

 

 

 

        Milton Antonio Bonh Backes 

 Secretária Municipal de Obras Urbanas               
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CHIAPETTA/RS, 18 Outubro de 2019. 

 

 

ANEXO II 

 
MINUTA CONTRATO 

 
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

 

01 DAS PARTES: 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CHIAPETTA - RS, pessoa jurídica de direito público, 

com sede administrativa sita na Av. Ipiranga, n.º 1544, Chiapetta – RS, inscrito no CNPJ 

n.º 87.613.055/0001-55, neste ato representado por seu Prefeito Municipal EDER LUIS 

BOTH, Analista de Sistemas, casado, CPF nº 821.961.920-15, Carteira de Identidade nº 

7075768676, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Thomázia de Carvalho nº 390, 

nesta cidade de Chiapetta/RS. 

CONTRATADO(a): _____, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n° _________, 

estabelecida na _______, nº ____, ______, na cidade de _____, CEP______, neste ato 

representado por seu sócio-proprietário, Sr. ______, ________, _____, inscrito no CPF n° 

_______, portador da Carteira de Identidade n° ______, residente e domiciliado na 

_______, na cidade de  ______, CEP_________. 

 

02 - DO OBJETO: - DO OBJETO: Contratação de empresa especializada para o 

fornecimento e instalação de equipamentos necessários para o funcionamento de 

sistema de geração fotovoltaico, para serem instalados na Rua Do Lazer, em 

conformidade com o termo de referência anexo(I);  

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID R$ UNIT R$ TOTAL 

     

TOTAL R$:  

 

a) Os equipamentos devem acompanhar ainda na sua entrega, manual técnico. Prazo de 

entrega de até 15 dias na sede do Município, sem ônus ao Município, na Rua Do Lazer, 

localizada na Rua Coronel Raul de Oliveira, Centro, Chiapettas/RS. Os equipamentos só 

serão recebidos se estiverem de acordo com as especificações descritas no edital e em 

perfeitas condições de uso e funcionamento. Comprometendo-se também o contratado a 

prestar serviços de assistência técnica, e todos os correlatos necessários para o perfeito 

funcionamento do equipamento e tem que haver peças do equipamento ofertado no 

mercado para reposição mesmo após o período de garantia. Tudo de acordo  com as 

condições estabelecidas neste edital, proposta e contrato a ser assinado com o vencedor. 

A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a 



Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de Chiapetta 
 

 

 

Av. Ipiranga, 1544 – CEP 98760-000 – CHIAPETTA-RS  CNPJ 87.613.055/0001-55 

Fone: (55) 3784-1300 – www.chiapetta.rs.gov.br  27 

Terra da Produtividade 

execução do objeto licitado, inclusive a entrega do equipamento na sede da município de 

Chiapetta/RS.  

b) No momento da entrega do equipamento deverá ser dado todas as instruções de 

funcionamento e manutenção preventiva do equipamento, bem como catálogo de peças e 

manuais (manual técnico em português) de operação e serviços;  

c) Durante o período de garantia o fabricante do equipamento deverá ficar responsável 

pelos custos com a reposição das peças comprovadamente defeituosas e respectivo 

serviços de substituição. Caso alguma característica do equipamento não corresponda ao 

exigido pelo Edital ou apresentada na Proposta, a CONTRATADA, deverá providenciar, 

no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data de notificação expedida pelo 

CONTRATANTE, a sua substituição, visando ao atendimento das especificações, sem 

prejuízo de incidência das sanções previstas no Contrato, na Lei Federal nº 8.666/93 e no 

Código de Defesa do Consumidor; As despesas de frete e seguro até a entrega dos 

equipamentos na sede do CONTRATANTE correrão por conta da CONTRATADA. O 

equipamento, objeto deste Contrato, será de propriedade do CONTRATANTE, a partir da 

data de entregue. As despesas decorrentes de multas e outros encargos incidentes sobre 

o equipamento até o momento de sua entrega ao CONTRATANTE, serão de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA, que providenciará sua quitação de imediato, tão logo 

seja notificada de sua existência. 

 

03 - AS CONDIÇÕES: 

Caberá a CONTRATADA: 

a) Pelo presente instrumento a CONTRATADA se compromete a fornecer os 

equipamentos, objeto do Pregão Presencial e da Proposta da CONTRATADA, 

comprometendo-se também a prestar serviços de assistência técnica (com o fornecimento 

de peças e serviços) e todos os correlatos necessários para o perfeito funcionamento do 

equipamento, durante o período de garantia conforme condições estabelecidas na 

proposta, e tem que haver peças do equipamento ofertado no mercado para reposição 

mesmo após o período de garantia; A partir da entrega do equipamento, a CONTRATADA 

se obriga a reparar ou substituir, sem ônus para a CONTRATANTE, durante o prazo de 

01 (um) ano, quaisquer peças ou unidades que venham apresentar defeitos de fabricação 

ou funcionamento.  A CONTRATADA deverá atender com prontidão as reclamações do 

CONTRATANTE;  

b) A CONTRATADA obriga-se a entregar o equipamento atendendo às normas técnicas e 

legais vigentes, bem como condições e garantias técnicas atinentes à matéria, de modo a 

resguardar, sob qualquer aspecto, a segurança e o interesse da CONTRATANTE; 

c) Efetuar a entrega do equipamento de acordo com o descrito no edital, em sua Proposta 

e contrato; 

d) A Contratada se responsabiliza por eventuais defeitos que houver no equipamento; 

e) Atender prontamente as exigências, inerentes ao objeto do Contrato, sem quaisquer 

ônus adicionais ao CONTRATANTE; 
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f) Manter todas as condições de habilitação exigidas na licitação; 

g) A responsabilidade por todas as despesas e providências necessárias à realização do 

objeto; 

h) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE 

ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus 

prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver 

sujeita; 

i) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite legal;  

03.2 Caberá ao CONTRATANTE: 

a) Acompanhar e fiscalizar a entrega do equipamento pelo Sr. Milton A. B. Backes, a 

quem competirá comunicar os eventuais defeitos porventura constatadas no 

equipamento; 

b) Atestar o recebimento do equipamento pela Secretaria correspondente; 

c) Reter parcelas do pagamento de valores eventualmente devidos à CONTRATADA, 

enquanto esta não satisfizer o pagamento da integralidade dos danos causados ao e/ou 

terceiros; 

d) Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo avençado, em conformidade com o 

edital/contrato;  

e) Aplicar penalidades à CONTRATADA, quando for o caso.  

03.03 Respeitadas as disposições deste Contrato, passam a fazer parte integrante deste 

instrumento e terão plena validade entre as partes contratantes, o Pregão presencial nº 

41/2019 e a Proposta da CONTRATADA. 

03.04 Aplica-se no que couber, os artigos 77 a 80, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, 

para todos os efeitos legais. 

 

04 - DO PRAZO:  

04.01 O Contratado terá o prazo de 15 dias, para a entrega e intalação dos equipamentos 

e sistema em perfeito funcionamento, no local indicado no projeto.  

 

05 - DO VALOR: 

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de até R$ __________ 

(_______). 

 

06 - DO PAGAMENTO: 

06.1 O pagamento será efetuado de acordo com a Liberação dos recursos pelo Banco do 

Brasil, conforme contrato de Financiamento. Os equipamentos deverão ser entregues 

acompanhados da respectiva nota fiscal; A nota fiscal deverá ser emitida pela própria 

licitante, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos 

documentos de habilitação e da proposta de preços.  
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07 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Os recursos orçamentários necessários para cobertura das despesas deste edital 

correrão por conta de dotação orçamentária vigente 441; 44, 90, 52, 99 e 442; 33, 90, 39, 

05. 

 

08 - DAS PENALIDADES: 

08.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou 

de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes 

penalidades: 

a) Não cumprir o contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 

pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor do último lance ofertado; 

b) Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos; 

c) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito 

de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o 

valor do último lance ofertado; 

d) Fornecer o objeto com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e 

sem prejuízo ao resultado: advertência; 

e) Fornecer o objeto com atraso injustificado, até o limite de 15 dias, após os quais será 

considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do 

contrato; 

f) Inexecução parcial do objeto: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao 

montante não adimplido do contrato; 

g) Inexecução total do objeto: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

h) Causar prejuízo material resultante diretamente do fornecimento: declaração de 

inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do 

contrato. 

i) Declaração de inidoneidade por dois anos para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação. 

J) Multa de 10%, calculada sobre o valor do contrato, no caso do licitante vencedor no 

cumprir rigorosamente as exigências contratuais; 

l) Pela inadequalidade do veículo entregue o fornecedor sujeitar-se-á a multa de 10% 

sobre o valor correspondente ao quantitativo rejeitado; 

m) Pela recusa injustificada em assinar o instrumento de contrato, ficará o fornecedor 

sujeito ao pagamento de 2% do valor total do fornecimento, a título de indenização; 

n) Qualquer multa(s) aplicadas deverão ser recolhidas ao Município em até 5 dias, 

contados da publicação no órgão oficial do município de Chiapetta, podendo  ainda, ser 



Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de Chiapetta 
 

 

 

Av. Ipiranga, 1544 – CEP 98760-000 – CHIAPETTA-RS  CNPJ 87.613.055/0001-55 

Fone: (55) 3784-1300 – www.chiapetta.rs.gov.br  30 

Terra da Produtividade 

descontadas de qualquer fatura ou crédito existente, a critério do Município de 

Chiapetta/RS. 

08.1 As penalidades serão registradas no cadastro da empresa adjudicatária, quando for 

o caso. 

08.2 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual. 

 

09 - DA RESCISÃO: 

O Contrato poderá ser rescindido, mediante termo próprio: 

09.1 Por mútuo consenso, a qualquer tempo, recebendo a Contratada, nesta hipótese, o 

valor dos equipamentos entregues até a data da ordem de paralisação, excluído o 

montante das multas a pagar. 

09.2 Pela CONTRATANTE, mediante aviso por escrito, com 10 (dez) dias de 

antecedência, apresentados os motivos determinantes da rescisão. 

09.2.1 Pela CONTRATANTE, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem 

que assista à CONTRATADA direito à indenização de qualquer espécie, quando esta: 

a) Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas; 

b) Não recolher, nos prazos determinados, as multas impostas. 

09.3 Pela CONTRATADA, mediante aviso por escrito, com 10 (dez) dias de antecedência, 

apresentados os motivos determinantes da rescisão e desde que aceitos pelo Município; 

09.4 Ficam reconhecidos os direitos da CONTRATANTE, previstos nos artigos 77 à 79 da 

Lei de licitações em tudo que diz respeito à rescisão do presente Contrato. 

 

10 - DO PROCESSO LICITATÓRIO: 

10.01 O presente Contrato resulta do Processo Licitatório, modalidade Pregão 

Presencial n° 41 de 30/10/2019. 

 

11 - DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS: 

11.01 Aplicam-se, com relação a execução, alteração, inexecução e extinção, com 

pertinência ao presente contrato, as normas estabelecidas na Lei Federal n.º 8.666/93 e 

suas alterações. 

 

12 - DO FORO: 

12.01 As partes elegem o foro da Comarca de Santo Augusto–RS, para dirimir quaisquer 

dúvidas decorrentes do presente Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro 

mais privilegiado que seja. 

 

E por assim estarem justas e contratadas, firmam o presente Contrato em 03 (três) vias 

de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 
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                                                                     Chiapetta-RS, __ de ___________ de 2019.                 

 

 

 

 

 

 EDER LUIS BOTH                                      ___________________________ 

 Prefeito Municipal                                               Representante legal 

     Contratante                                                            Contratada(o) 

 

 

 

 SAMIR ANTONIO FRANÇA                                   Milton A. B. Backes 

      Assessoria Jurídica                                          Fiscal Do Contrato 

ANEXO III 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
Termo de Credenciamento 

 

__________________________________, inscrita no CNPJ nº ___________________, 

neste ato representada pelo(a) Sr(a) _______________________________________, 

portador da cédula de identidade RG ______________________________, residente e 

domiciliado na ______________________________________, inscrito no CPF nº 

___________________, detentor de amplos poderes para nomeação de representante 

para que lhe faça as vezes para fins licitatórios, confere-os à 

___________________________, portador da cédula de identidade RG 

______________________, e inscrito no CPF nº _____________________ com o fim 

específico de representar a outorgante perante o Município de Chiapetta-RS, no Pregão 

Presencial nº 41/2019, podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento e oferta 

em lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de 

fornecimento de materiais ou prestação de serviços, firmar compromissos, enfim, todos 

aqueles atos que se fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente 

mandato.  

                                               _________________, _____ de _____________ de 2019 

 

___________________________ 

Outorgante (reconhecer firma) 

____________________________ 

Outorgado 
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Obs. 1 Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva 

assinar o credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para fins 

deste procedimento licitatório. 

Obs. 2 Este anexo deverá ser apresentado fora dos envelopes, por ocasião do 

credenciamento. 

Obs. 3 Preferencialmente, em papel timbrado, datilografado ou impresso por meio 

eletrônico. 

 

ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

Declaração de Preenchimento dos Requisitos de Habilitação 

 

(Nome da Empresa), CNPJ nº ______________, sediada na _____________________ 

(endereço), __________________ (cidade/estado), declara, sob as penas da Lei, que 

preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente Edital, 

Pregão Presencial nº 41/2019, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores.  

                                               _________________, _____ de _____________ de 2019 

_____________________________ 

Nome do Declarante 

  

Obs. Este anexo deverá ser apresentado fora dos envelopes, por ocasião do 

credenciamento. A não entrega da Declaração de comprometimento da Habilitação deste 

edital implicará em não recebimento por parte do Pregoeiro dos envelopes contendo 

Proposta de Preços e de Habilitação e, portanto, a não aceitação da licitante no certame 

licitatório. 

 

 

ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO ATESTANDO QUE A EMPRESA LICITANTE NÃO POSSUI EM SEU 

QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA, OU EMPREGADO DE 

EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. 

___________________________________________, inscrita no CNPJ nº 

_________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). 

________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade 

nº ________________________ e do CPF nº ____________________, DECLARA:  
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a) que sua empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 

empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante, 

para participar do Edital de Pregão Presencial nº 41/2019.  

Loca e Data: _________________________________________ 

Representante(s) legal(is): ______________________________  

 

ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL E SEUS 

ANEXOS 

 

A Empresa [Razão Social da Licitante], através da presente, declara para os devidos fins, 

que tem pleno conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações, das 

condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, 

e ainda, que aceita como válida a situação em que se encontra para a realização dos 

serviços a que se refere ao Edital de Pregão Presencial Nº 41/2019.  

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.  

 

                           Local e Data________________, ____ de ______________ de 2019. 

 

Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal 

Dados da Declarante: Razão Social e 

Carimbo do CNPJ. 

 

ANEXO VII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ (número), sediada na Rua ________, nº 

____, (Bairro/Cidade), através de seu Diretor ou Representante Legal (qualificação), 

DECLARA, sob as penas da Lei, que:  

a) Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;  

b) Não está impedido de transacionar com a Administração Pública;  

c) Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços, quer por 

outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 05 (cinco) anos;  

d) Não incorre nas demais condições impeditivas previstas na Lei Federal 8.666/93 e 

alterações.  

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

                             Local e Data________________, ____ de ______________ de 2019 

Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal 

Dados da Declarante: Razão Social e 

Carimbo do CNPJ. 



Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de Chiapetta 
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Terra da Produtividade 

 

ANEXO VIII 

 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE EM CUMPRIMENTO DO 

INCISO XXXIII do ART. 7º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

DECLARAÇÃO.................................,.....................................................................................

.................................... inscrito no CNPJ ou CPF sob o nº .. 

.................................................... por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)............................................................................................., portador(a) da 

Carteira de Identidade nº................................... e do CPF nº .........................................., 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos. 

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

Local e Data________________, ____ de ______________ de 2019 

Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal 

Dados da Declarante: Razão Social e 

Carimbo do CNPJ. 

 

 

 

 

 

 

 


