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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2018 
 

O MUNICÍPIO DE PIÚMA, por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, com sede na Avenida Aníbal de Souza 
Gonçalves, nº 18, Edifício Millar, Acaiaca, Piúma-ES, realizará licitação na modalidade "Pregão Presencial" por 
LOTE ÚNICO, objetivando a “Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para 
manutenção preventiva, corretiva, remodelação, eficientização e de ampliação do sistema de 
iluminação pública do município de Piúma/ES – Secretaria Municipal de Obras e Serviços”, conforme 
especificação do Processo  nº 10.006/2017 devidamente aprovada pelo Chefe do Executivo. 
 
O Pregão será realizado pelo(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto Municipal nº 
1.169/2018. 
 
Todos os procedimentos serão regidos pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei Federal nº 8.666/93, 
Lei Complementar n° 123/06, pelos Decreto(s) Municipal(is) n.º 896/2014, demais normas pertinentes e pelas 
condições estabelecidas no presente edital.  
 

1 – DO OBJETO E PRAZO DE EXECUÇÃO 

 
1.1 – O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada em prestação de serviços 
para manutenção preventiva,  corretiva, remodelação, eficientização e de ampliação do sistema de 
iluminação pública do município de Piúma/ES – Secretaria Municipal de Obras e Serviços, da Prefeitura 
Municipal de Piúma, conforme detalhamento e demais condições constantes do Anexo 01, que integra o 
presente Edital para todos os fins.  
 
1.2 – A entrega dos itens deste pregão será conforme solicitação da Secretaria requisitante, devendo atender às 
condições estabelecidas no Anexo 01 deste Edital, a contar do recebimento da Ordem de Serviços emitida pela 
Secretaria requisitante. 
 
1.3 – Caberá a(s) Secretaria(s) requisitante(s), a responsabilidade pela fiscalização e acompanhamento do 
fornecimento/serviço referente ao objeto ora licitado. A fiscalização a que se refere este item não exclui nem 
reduz a responsabilidade da Contratada por eventuais danos causados ao município de Piúma-ES ou a 
terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos. 
 

2 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
2.1 – Modalidade: Pregão Presencial  
 
2.2 – Processo Administrativo nº 10.006/2017 
 
2.3 – Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE ÚNICO 
 
2.4 – Data e horário do credenciamento e entrega dos envelopes: De 13h00m às 13h15m do dia 18 de 
janeiro de 2018. 
 
2.5 – Data e horário da abertura dos envelopes: Às 13h do dia 18 de janeiro de 2018. 
 
2.6 – Local de realização do Pregão: Sala de Reuniões da Prefeitura, situada na Avenida Aníbal de Souza 
Gonçalves, nº 18, 4º andar, Edifício Millar, Acaiaca, Piúma-ES. 
 

3 – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

 
3.1 – Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e 
seus Anexos deverá ser enviado, por escrito, ao Pregoeiro(a), responsável por esta licitação, 
preferencialmente no endereço eletrônico pregao@piuma.es.gov.br ou via requerimento escrito 

mailto:pregao@piuma.es.gov.br
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protocolado no Protocolo Geral do Município, até 02 dias úteis anterior à data da abertura fixada no item 
2. 
 

4- DA FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
4.1 - As despesas decorrentes da execução do objeto desta Licitação, na modalidade de Pregão Presencial, 
correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 
 

Órgão Dotação 
Natureza de 

Despesa 
Ficha Fonte 

Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços 

000014001.1545200432.114 339039 598 
1602 e/ou 

1604 
 

5 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
5.1 – Conforme previsto no art. 41 § 1º da Lei 8.666/93, qualquer cidadão é parte legítima para impugnar 
edital de licitação por irregularidade na aplicação da lei, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis 
antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder 
a impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113 da mesma lei. 
 
5.2 – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de licitação perante a Administração o licitante que 
não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à abertura deste Pregão, sendo que o mesmo não terá efeito de 
recurso. 
 
5.3 – Caberá ao Pregoeiro decidir sobre o pedido. 
 
5.4 – Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 
 
5.5 – As impugnações protocoladas intempestivamente e/ou enviadas por fax ou e-mail, não serão conhecidas. 
 

 6 – DA DATA, LOCAL E HORA PARA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 
6.1 – Das 13h00m até às 13h15m do dia 18 de janeiro de 2018 o(a) Pregoeiro(a) efetuará o 
credenciamento e receberá os envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO) referentes a este Pregão, na sala de 
reuniões do PREGÃO, localizada na sede da Prefeitura Municipal, no endereço informado no item 2.6. 
 
6.1.1 – Em nenhuma hipótese serão recebidos quaisquer envelopes fora do prazo estabelecido neste edital. 
 
6.1.2 – Os envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO) serão entregues separadamente ao Pregoeiro(a), devendo 
estar lacrados, rubricados, contendo na parte externa, além da razão social completa do proponente os 
seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL. 
MUNICÍPIO DE PIÚMA-ES 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 
ABERTURA: 18/01/2018 

HORÁRIO: 13h 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO 
P/ HABILITAÇÃO. 

MUNICÍPIO DE PIÚMA-ES 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 

ABERTURA: 18/01/2018 
HORÁRIO: 13h 

 
6.1.3 – Caso o licitante não esteja presente deverá enviar declaração (ANEXO 3) dando ciência de que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação na forma estipulada (em envelope separado da Proposta e 
Habilitação). 
 

7 – DO CREDENCIAMENTO 

 
7.1 – Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro(a), o proponente deverá apresentar: 
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a) Cópia autenticada da cédula de identidade da pessoa credenciada pela licitante, que poderá ser autenticada 
no momento do credenciamento, mediante a apresentação do documento original. 
b) Um representante munido de documento que o credencie à participação (Anexo 2), respondendo o mesmo 
pela representada (firma reconhecida em cartório do signatário do documento). 
c) Cópia autenticada de documento (apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social com seus 
termos aditivos ou contrato social consolidado, devidamente registrados na Junta Comercial ou no cartório de 
pessoas jurídicas, conforme o caso), a fim de comprovar se o outorgante do instrumento procuratório que trata 
o item ‘b’ possui os devidos poderes da outorga citada. 
d) Declaração de que a empresa satisfaz plenamente as exigências habilitatórias, conforme modelo no Anexo 
03. 
e) Para usufruir os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/06 (Art. 42 a 45) os licitantes deverão 
comprovar sua condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, apresentando a Certidão 
Simplificada da Junta Comercial, emitida no máximo 90 (noventa) dias anteriores a abertura do certame. 
 
7.2 – O não credenciamento por parte da licitante não é desclassificatório, apenas a impede de apresentar 
lances na sessão de disputa e manifestar interesse recursal. 
 
7.3 – O credenciamento será realizado no momento da entrega dos envelopes, no mesmo local da disputa de 
lances. 
 
7.4 – O credenciamento é imprescindível para que o interessado possa realizar lances verbais e sucessivos, 
bem como, para que possa manifestar o interesse recursal. 
 
7.5 – No credenciamento o representante do proponente exibirá ao Pregoeiro(a) o mesmo documento de 
identidade previsto no instrumento procuratório (Anexo 02), o qual deverá constar a devida autorização para 
participar deste Pregão e a responder pelo proponente, inclusive para a oferta de lances verbais de preços, 
firmar declarações, desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
presente certame, em nome do proponente. 
 
7.6 – No caso de proprietário, diretor, sócio ou assemelhado da proponente que comparecer ao local, deverá 
comprovar que tem poderes de representatividade por meio da apresentação do ato constitutivo, estatuto 
ou contrato social e seus termos aditivos, do documento de eleição de seus administradores, devidamente 
registrados na Junta Comercial ou no cartório de pessoas jurídicas, conforme o caso.  
 
7.7 – Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 
tabelião de nota ou pelo(a) Pregoeiro(a), como também pela Equipe de Apoio da PMP, hipótese em que a 
autenticação deverá ocorrer previamente ao credenciamento. 
 
7.8 – Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo 
estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos, 
renunciando a apresentação de novas propostas e a interposição de recurso. 
 
7.8.1 – No caso da não participação, o proponente deverá enviar a declaração de que trata o Anexo 03 em 
envelope devidamente lacrado, a ser entregue junto com os Envelopes n.º 01 e n.º 02, com os seguintes dizeres: 
"Prefeitura Municipal de Piúma E.S - Pregão Presencial n. 002/2018, Envelope DECLARAÇÃO". 
 
7.9 – A apresentação do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto, bem como documentos de 
identificação, devidamente autenticados pela Equipe de Pregão da PMP ou por cartório competente, na 
fase de credenciamento, isenta o licitante de apresentá-los no Envelope n.º 02 – Habilitação. 
 

8 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

 
8.1 – Às 13h15m do dia 18 de janeiro de 2018 será aberta a sessão pelo Pregoeiro na sala de reuniões do 
Pregão (presencial), localizada na sede da Prefeitura Municipal, no endereço informado no item 2.6. 
 

9 - DA VALIDADE DAS PROPOSTAS 
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9.1 - As propostas deverão permanecer válidas e em condições de aceitação por um período de 60 (sessenta) 
dias consecutivos, contados da data de sua entrega e a ausência deste prazo na proposta, implicará em sua 
concordância tácita. Findo este prazo, ficam os participantes liberados dos compromissos assumidos. 
9.2 -  Caso o processo licitatório demore mais do que a validade das propostas para ser concluído é facultado 
ao licitante vencedor do certame, requerer a prorrogação da validade de sua proposta por no mínimo 30 
(trinta) dias, não podendo ultrapassar o período máximo descrito no item 9.1. 
9.2.1 - O requerimento deverá ser dirigido a(ao) Pregoeiro(a), que o autuará e fará constar nos autos do 
processo administrativo da licitação. 
9.2.2 - O prazo inicial da prorrogação da validade da proposta dar-se-á no dia subsequente ao seu vencimento. 
9.2.3 - O não encaminhamento da referida correspondência nesse sentido, será entendido como a não 
renovação da proposta, e consequente desistência da definitiva arrematação do bem objeto da 
licitação/modalidade Pregão Presencial, liberando a licitante de todas as suas obrigações e direitos decorrentes 
do certame. 
 
9.3 - As propostas apresentadas com prazo inferior a 60 (sessenta) dias serão desclassificadas pelo 
Pregoeiro(a). 
 

10 - DA PARTICIPAÇÃO 

 
10.1 - Não será permitida a participação de empresas em consórcio. 
 
10.2 - As propostas apresentadas deverão atender a todo o objeto solicitado não sendo aceitas propostas de 
fornecimento de itens parciais do objeto. 
 
10.3 – não será permitida sub-contratação de empresas.  
 
10.4 - Não poderão participar as empresas ou instituições que se encontrem sob falência, concordata, concurso 
de credores, dissolução, liquidação.  
 
10.4.1 - Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser 
apresentada na fase de Habilitação a sentença homologatória do plano de recuperação judicial. 
 
10.5 - Não poderão participar do presente Pregão Presencial, as empresas das quais o(a) Servidor(a) 
Público(a) da Prefeitura de Piúma-ES seja gerente, acionista, controlador, responsável técnico ou 
subcontratado. 
 
10.6 - Também não poderão participar deste certame as empresas suspensas pelo Município de Piúma-ES, ou 
declaradas inidôneas por qualquer ente da Administração Pública, ou ainda, as enquadradas no Artigo 9º da Lei 
8.666/93. 
 
10.7 - Cada LICITANTE, inclusive suas filiais ou empresas que façam parte de um mesmo grupo econômico ou 
financeiro, somente poderá concorrer com uma única proposta. 
 
10.8 - Entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro as empresas que tenham 
diretores, acionistas (com mais de 5% de participação) ou representantes legais comuns e as que dependam 
economicamente ou financeiramente de outra empresa ou a subsidiem. 
 
10.9 – Poderão participar deste Pregão as pessoas jurídicas que: 
 
10.9.1 – Atendam a todas as exigências deste edital, inclusive quanto à documentação constante deste 
instrumento e seus anexos; 
 
10.9.2 – Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado. 

 

11 – DA ENTREGA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO 

 
11.1 – Os licitantes deverão entregar no entretempo definido neste edital, sua proposta e sua documentação 
necessária para habilitação, em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados e rubricados, contendo na parte 
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externa, além da razão social completa da proponente (com CNPJ) os seguintes dizeres: "Prefeitura 
Municipal de Piúma-ES” – PMP – Pregão Presencial, nº 002/2018, Envelope nº 001 –“PROPOSTA COMERCIAL”; 
Envelope nº 002 – “HABILITAÇÃO". 
 
11.2 – O Envelope nº 001 – PROPOSTA deverá conter as informações/documentos exigidos no item 12.1 deste 
Edital, e o Envelope nº 002 – HABILITAÇÃO deverá conter os documentos/informações exigidos no item 13.1 
deste Edital. 
 
11.3 – Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 
tabelião de nota ou pelo(a) Pregoeiro(a) ou da Equipe de Apoio da PMP, hipótese em que a autenticação deverá 
ocorrer previamente à entrega dos envelopes lacrados, ou por publicação Oficial. 
 

12 – DO ENVELOPE Nº 001 – PROPOSTA 

 
12.1 – A proposta deverá ser formulada em 01 (uma) via, datilografada ou digitada, contendo a identificação da 
licitante (no mínimo: nome e CNPJ), datada, assinada por seu representante legal, em papel timbrado ou 
carimbada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo conter as seguintes informações: 
 
a) discriminação do objeto ofertado conforme especificações e condições previstas no Anexo 01, INCLUSIVE 
MARCA de todos os itens. 

a.1) No caso de fabricação própria, favor informar tal situação. 
 
b) validade da proposta a qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da 
mesma; 
 
c) quantidade e preço unitário ofertado, devendo ser cotado em Real e com até duas casas decimais após a 
vírgula (R$ X,XX), incluindo-se todos os custos de fornecimento, dentre eles, os encargos sociais, impostos, 
taxas, seguros, transportes, embalagens, licenças, despesas de frete e todas as demais despesas necessárias 
para o fornecimento do respectivo objeto a ser entregue; 
 

c.1 - Ficarão cientes as a(s) empresa(s) vencedora(s) de que as propostas comerciais deverão ser 
atualizadas de acordo com o máximo estimado para cada item do Anexo 01 do Edital.  
 
c.2 - O preço proposto será feito por item e se baseará no máximo estimado por item, considerando o valor 
global estimado para o lote. 
 

12.1.1 – As propostas com valores superiores ao máximo estimado no Anexo 01 deste edital, considerando os 
valores unitários de cada item, serão DESCLASSIFICADAS. 
 
12.1.2 - A disputa será valor global por lote; mesmo sendo a disputa por “lote”, as propostas devem conter os 
valores unitários, no mínimo dentro da estimativa, conforme o Anexo I. 
 
12.2 – A proposta deverá informar, ainda, o valor unitário com (R$X,XX) e total de cada lote (R$X,XX); devendo o 
valor total do lote ser por extenso. 
 
12.2.1 – Em caso de divergência entre o valor total do lote em algarismo e o valor total do lote por extenso, 
PREVALECERÁ o valor total do lote por extenso. 
 
12.3 – As propostas com valores superiores ao máximo estimado por lote serão desclassificadas. 
 
12.4 – A simples apresentação da proposta por si só implicará a plena aceitação por parte do licitante de todas 
as condições deste edital, independentemente de transcrição. 
 
12.5 – A proposta só será desclassificada se for de encontro, expressamente, as normas e exigências deste 
edital. 
 
12.6 – Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas dos demais licitantes, ou não 
previstas neste edital. 
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12.7. – As propostas, sempre que possível, deverão trazer as mesmas expressões contidas no Anexo 01, 
evitando sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes à especificação do objeto. 
 
12.8 – Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior) com relação a cada item/lote. 
 
12.9 – Serão aceitas as propostas em que constarem erros de cálculo nos valores propostos, reservando-se o(a) 
Pregoeiro(a) do certame, o direito de corrigi-los da forma seguinte: 
 
a) O erro na multiplicação de preços unitários pelas quantidades correspondentes será retificado 
mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto. 
 
b) O erro na adição será retificado conservando-se as parcelas corretas, trocando-se o total proposto pelo 
corrigido. 

 

13 – DO ENVELOPE Nº 002 – HABILITAÇÃO 

 
Os licitantes deverão apresentar no Envelope nº 002 – HABILITAÇÃO, os documentos abaixo enumerados: 
 
13.1 – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais 
administradores; 
 
c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de Diretoria em exercício; 
 
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. 
 
e) Em caso de cooperativas, atas das Assembleias que tenham aprovado ou alterado os estatutos em vigor e ata 
de eleição dos administradores em exercício de mandato, com arquivamento na Junta Comercial ou Cartório do 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas (RCPJ). 
 
f) Cédula de Identidade do representante legal da licitante (signatário da proposta), definido no ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor. 
 
g) Declaração de empregado menor, conforme modelo descrito no Anexo 04. 
 
h) Declaração de inexistência de fatos supervenientes, conforme modelo descrito no Anexo 04. 
 
i) Declaração do licitante de que não tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública Federal, 
Estadual ou Municipal, ou que esteja cumprindo suspensão do direito de licitar e de contratar com a 
Administração Pública do Município de Piúma-ES, conforme modelo descrito no Anexo 04. 
 
Observação: As declarações de que tratam as alíneas ‘g’, ‘h’ e ‘i’ do item 13.1 podem ser entregues em apenas 
um documento (conforme modelo do Anexo 04), ou individualmente. 
 
13.2 – DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (Cartão CNPJ/MF); 
b) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, constando os seguintes documentos, 
válidos na data de realização da licitação: 

b.1) Certidão de regularidade de débitos relativos à Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;  

b.2) Certidão de regularidade com a Fazenda do Estado onde for sediado o licitante; 
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b.3) Certidão de regularidade com a Fazenda do Município onde for sediado o licitante. 
c) Certidão de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), com validade na data de 
realização da licitação. 
d) Certidão de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão de regularidade de débitos trabalhistas, 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. 
 
§1º. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos exigidos neste Item 
também deverão ser apresentados pela filial executora do contrato, sem prejuízo para a exigência de 
apresentação dos documentos relativos à sua matriz. 
 
§2º. Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, não se exige comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista para fins de habilitação, mas somente para formalização da contratação, 
observadas as seguintes regras: 
 
I – A licitante deverá apresentar, à época da habilitação, todos os documentos exigidos para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresentem alguma restrição; 
 
II - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista, é assegurado o prazo de 
5 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado a critério da Administração por igual período, contados da 
apresentação dos documentos, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
 
III - A formalização da contratação fica condicionada à regularização da documentação comprobatória de 
regularidade fiscal e/ou trabalhista, nos termos dos incisos anteriores, sob pena de decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 
1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes e com elas contratar, observada a 
ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
 
Observação: Serão aceitas certidões de regularidade fiscal e/ou trabalhista positivas com efeitos de negativa. 
 
13.3 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL 
 
a) Comprovação de aptidão para fornecer o objeto ora licitado, mediante apresentação de declaração 
firmada por pessoas jurídicas públicas e/ou privadas que sendo clientes da licitante, atestem a capacidade da 
mesma para proceder ao fornecimento do objeto ora licitado; 
 
b) Registro e Regularidade da empresa (Pessoa Jurídica) no Conselho Regional de Engenharia, 
Agronomia – CREA da sede da empresa, válido na data da habilitação; 

b.1) Caso a empresa vencedora da licitação estiver sediada em outro Estado, deverá apresentar no ato 
da assinatura do CONTRATO “VISTO” no CREA-ES, na forma da Resolução 413/97 – CONFEA.; 

 
c) Comprovação de que o licitante possui em seu quadro técnico permanente, na data prevista para o 
certame, profissional de nível superior – Engenheiro Eletricista devidamente reconhecido pelo CREA; 

c.1) Cópia autenticada do Registro ou Inscrição do(s) Responsável(is) Técnico(s) descritos nas alíneas 
“c.1” no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA da região da sede da empresa, válido na 
data da habilitação; 

c.2) Quando da assinatura do contrato, no caso dos responsáveis técnicos possuírem Registro no CREA 

de outro estado, será necessário a apresentação do visto do CREA-ES, na forma da Resolução 413/97 – 

CONFEA; 

c.3) Os profissionais descritos nas alíneas “c” poderão ser diretor, sócio ou fazer parte do quadro 
permanente da empresa proponente, na condição de empregado ou por contrato de prestação de 
serviço, devendo comprovar, obrigatoriamente, sua vinculação com a empresa. 
 

d) Declaração de Disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos necessários para a execução dos 
serviços. 
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13.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 
 
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data 
de emissão de no máximo 90 (noventa) dias, anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação.  
 
a.1) Caso a Certidão Negativa de Falência e Concordata contenha prazo de validade, prevalecerá o prazo de 
validade nela estipulado. 
 
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, devidamente registrado na Junta 
Comercial ou órgão equivalente, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição ou por balancetes ou balanços provisórios. O balanço das 
empresas Sociedade Anônima ou por Ações, deverá ser apresentado em publicação no “Diário Oficial”, 
enquanto as demais deverão apresentar o balanço autenticado, certificado por contador registrado no 
Conselho Regional de Contabilidade, mencionando, expressamente o número do “Livro Diário” e folha em que 
cada balanço se acha regularmente transcrito. 
c) a comprovação da boa situação financeira da empresa será considerada através da verificação dos índices de 
Liquidez Corrente (LC), Liquidez Geral (LG) e de Solvência Geral (SG), de acordo com as fórmulas e condições 
abaixo: 
 LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) =>1 
 LC = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante) =>1 
 SG = (Ativo Geral) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) =>1 
c.1) As empresas que apresentarem resultado menor do que 1 (um), em qualquer dos índices referidos na 
alínea ‘c’ deste item, quando de suas habilitações deverão  comprovar, considerados os riscos para a 
Administração, o capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco por cento) do valor arrematado 
para este Pregão, na forma dos §§  2o e 3o,  do artigo 31, da Lei 8.666/93, como exigência imprescindível para 
sua classificação podendo, ainda,  ser solicitada prestação de garantia na forma do  §1o, do art.  56, do mesmo 
diploma legal, para fins de contratação. 
 
d) Os índices relacionados acima serão apurados a partir do balanço patrimonial referido no item 13.4 alínea 
‘b’. 
 
e) As empresas com menos de 01 (um) ano de existência deverão apresentar balanços de constituição e 
balancetes do mês anterior ao da realização da presente licitação, autenticados por profissional credenciado. 
 
f) Toda a documentação para a habilitação e proposta comercial deverá ser apresentada em língua portuguesa, 
sendo admitido o recebimento de folhetos ou catálogos nos idiomas espanhol ou inglês, desde que 
devidamente traduzidos para o português por tradutor juramentado. 
 

14 – DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO E JULGAMENTO 

 
14.1 – Declarada aberta a sessão pelo(a) Pregoeiro(a), não mais serão admitidos novos proponentes. 
 
14.2 – O(a) Pregoeiro(a), procederá à abertura do Envelope nº. 001 – PROPOSTA, julgando-as e classificando-
as, POR LOTE e pelo MENOR PREÇO, considerando para tanto, as disposições da Lei nº. 10.520/02, 
principalmente as previstas no art. 4º, VIII, IX e X. 
 
14.2.1 – Não serão admitidos lances ou propostas fracionados por item/lote. 
 
14.3 – Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital ou imponham 
condições, que se opuserem a qualquer dispositivo legal vigente, ou que consignarem preços excessivos ou 
manifestamente inexequíveis. 
 
14.4 – No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços de até 10% (dez por 
cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos. 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA/ES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÃO  

Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 3º andar, Ed. Millar - Piúma-ES – CEP. 29.285-000 

14.5 – Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no item 14.4, poderão os autores das 
melhores propostas, até o máximo de 3 (três) – a melhor proposta e mais duas, oferecer novos lances verbais e 
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 
  
14.6 – Uma vez classificada as propostas o(a) Pregoeiro(a) convidará individualmente os licitantes classificados, de 
forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os 
demais, em ordem decrescente de valor. 
 
14.7 – Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos. 
 
14.8 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo(a) Pregoeiro(a), implicará a exclusão do 
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de 
ordenação das propostas. 
 
14.9 – O(a) Pregoeiro(a) durante a sessão, poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais condições 
que julgar necessárias, a fim de por ordem ao certame. 
 
14.10 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades previstas em lei e neste edital.  
 
14.11 - Dos lances ofertados não caberá retratação. 
 
14.12 – Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa 
competitiva e ordenada às ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE. 
 
14.13 – Em seguida, o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao 
objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
 
14.14 – Sendo aceitável a proposta será aberto o Envelope nº 02 – HABILITAÇÃO e verificado o atendimento as 
exigências habilitatórias previstas neste edital. 
 
14.15 – Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital (PROPOSTA e HABILITAÇÃO), a(s) 
licitante(s) será(ão) declarada(s) vencedora(s), sendo-lhe(s) adjudicado(s) POR LOTE o objeto do certame, 
caso não ocorra a manifestação de recurso. No caso em que a vencedora seja empresa enquadrada como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e haja problema na documentação de regularidade fiscal 
apresentada, serão dados 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da administração 
pública, para que a mesma apresente sua regularização nos termos da Lei Complementar 123/06. 
 
14.16 – O proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo de 
desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. 
 
14.17 – A desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura o(a) Pregoeiro(a) 
vier a tomar conhecimento de fatos que contrariem as disposições contidas neste edital ou que desabonem a 
idoneidade do proponente. 
   
14.18 – O(a) Pregoeiro(a) ou a autoridade superior poderá solicitar esclarecimentos e promover diligências, 
em qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo para atendimento, destinados a elucidar 
ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar originariamente em qualquer dos envelopes. 
 

15 – DOS RECURSOS 

 
15.1 – Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na Lei Federal nº 
10.520/02 e na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, sendo a autoridade superior para decidir sobre o 
recurso proposto, o Exm° Prefeito Municipal. 
 
15.2 – Os recursos deverão observar os seguintes critérios: 
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 a) após manifestar e motivar a intenção de recurso, na sessão de julgamento, o licitante terá 3 (três) dias para 
apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. Recursos fora do prazo legal, não serão admitidos. 
 
b) os recursos deverão ser protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura de Piúma-ES, sendo dirigidos ao 
Pregoeiro(a), devidamente fundamentados e acompanhados da documentação pertinente cabendo ao 
Pregoeiro(a) reconsiderar ou não sua decisão, antes de submetê-lo a(o) Prefeito(a) Municipal; 
 
b.1) o signatário do recurso deverá comprovar e anexar junto ao recurso possuir poderes para sua 
interposição. 
  
c) A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará na decadência desse direito. 
 

16 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
16.1 – A classificação das propostas, o julgamento da proposta e da habilitação serão submetidas à autoridade 
superior para deliberação quanto à sua homologação e a adjudicação do objeto da licitação caso ocorra recurso. 
 
16.2 – Caso não haja interesse recursal manifestado logo após a sessão, o(a) Pregoeiro(a) é quem adjudicará o 
objeto, sendo que esta adjudicação não produzirá efeitos até a homologação pelo(a) Prefeito(a). 
 

17 – DO CONTRATO 

 
17.1 - Decidido os recursos e homologada a licitação, o licitante vencedor será convocado pela Administração 
para assinatura do contrato. 
 
17.2 - A assinatura do contrato dar-se-á através de termo próprio (Anexo 05) no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias, após a convocação do licitante vencedor para sua assinatura, podendo o prazo ser prorrogado à critério 
da Administração. 
 
17.3 - É facultado ao Município de Piúma-ES, quando a empresa convocada não assinar o termo de Contrato no 
prazo e condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo 
em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços 
atualizados em conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação 
prevista no artigo 81 da Lei nº 8.666/93. 
 
17.4 – A fiscalização do(s) contrato(s) oriundos deste Pregão será (ao) de responsabilidade da(s) Secretaria(s) 
requisitante(s). 
 
17.5 – O presente contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado de acordo 
parágrafos do Art. 57 da Lei n.º 8.666/93. 
 

18 – DA ACEITAÇÃO E PAGAMENTO 

 
18.1 – O(s) pagamento(s) será(ão) de acordo com a entrega do objeto solicitado nesta licitação, mediante a 
apresentação a  PMP dos documento(s) fiscal(is) hábil(eis), sem emendas ou rasuras e ter ocorrido o 
recebimento na forma prevista no art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
18.2 – Após verificação da entrega do objeto solicitado nesta licitação estar de acordo com as exigências do 
Edital, o pagamento será efetuado até o trigésimo dia, mediante a apresentação das respectivas 
faturas/notas fiscais, devidamente atestadas pelo(a) Fiscal do Contrato, acompanhadas dos respectivos 
documentos de regularidade fiscal (CND Federal, Estadual, Municipal da sede da empresa, INSS e FGTS) e 
trabalhista (CNDT).  
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18.2.1 – O prazo referido no item 18.2 será suspenso quando houver notificação para complementação de 
documentação ou substituição do produto ou prestação de serviço, abrindo-se recontagem de prazo quando de 
seu saneamento. 
 
18.2.2 - Para efeito de pagamento para objetos/serviços com entrega programada, a Contratada deverá 
apresentar junto com a nota fiscal o comprovante de entrega dos objetos/serviços, assinados por servidor da 
unidade da Prefeitura Municipal de Piúma. Este comprovante de entrega será emitido pelo servidor 
responsável pelo recebimento dos objetos/serviços; a quantidade apresentada em nota fiscal deve ser 
correspondente aos comprovantes de entrega atestados pelo servidor da P.M.P. 
 
18.2.3 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64 e alterações 
posteriores. 
 
18.3 – Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à 
contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de 
apresentação da nova fatura, devidamente corrigida. 
 
18.4 – A PMP poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela 
contratada, em decorrência de inadimplemento contratual. 
 
18.5 – O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo expressamente 
vedada à contratada a cobrança ou desconto de duplicatas por meio da rede bancária ou de terceiros. 
 
18.6 – Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste edital no 
que concerne a PROPOSTA e a HABILITAÇÃO. 
 
18.7 – Caso a empresa seja optante pelo SIMPLES NACIONAL deverá apresentar, também, cópia do “Termo de 
Opção” pelo recolhimento de imposto naquela modalidade.  
 

19 – DA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO 

 
19.1 – Por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, a 
Administração poderá revogar a licitação, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que tal ato possa gerar obrigação de indenizar, 
ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº. 8.666/93.  
 
19.2 – A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual, ressalvado o disposto no 
parágrafo único do art. 59 da Lei 8666/93. 
 
19.3 – No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 

20 – DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

 
20.1 - O fornecedor ou licitante que não cumprir integralmente as obrigações assumidas, garantido o 
contraditório e a ampla defesa, está sujeito às seguintes sanções: 
a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária de participação em licitação; 
d) declaração de inidoneidade; 
e) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública. 
 
20.1.1 - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a 
da alínea “b”, facultada a defesa prévia a interessada, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
20.2 – advertência – nos casos de: 
a) descumprimento da obrigação no âmbito do procedimento licitatório; 
b) descumprimento de obrigação em fase de execução contratual. 
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20.3 – Multas – nos seguintes casos e percentuais: 
20.3.1 - Será imposta ao fornecedor, pela autoridade competente, por atraso injustificado na entrega ou 
execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: 
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, 
calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30 
(trinta) dias de atraso; 
b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de 
serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em 
caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 
c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de 
entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nas alíneas “a” e “b” deste Item; 
d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega 
do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte 
inadimplente; 
e) 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta, no caso de desistência da proposta, após ser 
declarado vencedor, sem motivo justo; 
f) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pela inexecução total do contrato. 
20.3.2 -  A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade 
da falta cometida. 
20.3.3 -  A sanção pecuniária prevista na alínea “d” do Item 20.3.1 não se aplica nas hipóteses de rescisão 
contratual que não ensejam penalidades. 
 
20.4 - Suspensão temporária de participação em licitação: 
20.4.1 - Sanção imposta ao fornecedor, impedindo-o temporariamente de participar de licitações e de 
contratar com Administração, pelo prazo que esta fixar e será arbitrado de acordo com a natureza e a 
gravidade da falta, respeitado o limite de 02 (dois) anos. 
 
20.5 - Impedimento de licitar e contratar com a Administração:  
20.5.1 - Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, 
especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
 
20.6 - declaração de inidoneidade: 
20.6.1 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a 
Federação, 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 o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no Item 20.4.1. 
20.6.2 - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será declarada em 
função da natureza e gravidade da falta cometida. 
 
20.7 – As multas previstas no Item 20.3 serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas 
judicialmente, se for o caso. 
 
20.8 – As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 20.1, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso 
II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 

21 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
21.1 – Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as condições estabelecidas no 
presente edital e seus anexos. 
 
21.2 – A PMP reserva-se o direito de efetuar diligências com a finalidade de verificação da autenticidade e 
veracidade dos documentos e das informações apresentadas nas propostas. 
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21.3 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados. 
 
21.4 – O(a) Pregoeiro(a) solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares, se 
julgar necessário. 
 
21.5 – Poderão ser convidados a colaborar com o(a) Pregoeiro(a), quando necessário, profissionais de 
reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes, bem como 
qualquer outro servidor desta PMP. 
 
21.6 – Este Edital será regido pelas regras e princípios publicistas, pela Lei nº 10.520/02 e pela Lei nº 8.666/93 
com suas alterações, independente da transcrição das normas vigentes. 
 
21.7 – O(a) Pregoeiro(a) resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente. 
 
21.8 – Informações complementares inerentes a este pregão poderão ser obtidas pelos interessados pelo 
telefone (28) 3520-1678, em dias úteis no horário de 08h às 18h, email pregao@piuma.es.gov.br.   

 
21.9 – O(a) Pregoeiro(a) pode a qualquer tempo negociar o preço com o licitante vencedor a fim de almejar 
proposta mais vantajosa para a Administração. 
 
21.10 – As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
 
21.11– Fazem parte do presente Edital integrando-o de forma plena, independentemente de transcrição: 
 
ANEXO 01 – Termo de Referência, contendo: 

  
   
ANEXO 02 – Modelo de Credenciamento; 
ANEXO 03 – Modelo de Declaração de Atendimento às Exigências Habilitatórias; 
ANEXO 04 – Modelo de Declaração de Atendimento ao Inciso XXXIII, Art. 7º, da Constituição Federal, Modelo de 
Declaração de Superveniência, Modelo de Declaração de Idoneidade; 
ANEXO 05 - Minuta de Contrato  
ANEXO 06 – Modelo de Proposta Comercial 
 
Piúma/ES, 05 de janeiro de 2018. 
 
Valério N. Bourguignon 
Pregoeiro 
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ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA 
PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 

 

TERMO DE REFERÊNCIA - TR 
Nº [00/AA] 27/2017 

  

 
1. DO ÓRGÃO REQUERENTE 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 

 
2. DO OBJETO 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA,  CORRETIVA, REMODELAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E DE 
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES. 

 
3. DA MODALIDADE 

 
A Modalidade Licitatória a ser adotada é a de PREGÃO PRESENCIAL. 

 
4. DA JUSTIFICATIVA 
 
O objetivo deste termo é apresentar as condições especificações técnicas, os projetos básicos necessários 
para a execução dos Serviços de Manutenção, Preventiva,  Corretiva, Remodelação, Eficientização e de 
Ampliação da Rede de Iluminação Pública, todas as atividades que para tanto se façam necessárias, no 
município de Piúma/ES, envolvendo o atendimento de reclamações, solicitações e ordens de serviço, 
obedecendo as normas técnicas pertinentes, aos critérios e parâmetros técnicos de qualidade 
estabelecidos neste termo de referência.              
O atual parque de iluminação pública municipal está estimado em 3.285 Lâmpadas, instaladas em ruas, 
avenidas, pontes, becos, praças, quadras de esporte, campos de areia, zona rural e outros logradouros, 
composto integralmente por luminárias, refletores, reatores e outros componentes elétricos, portanto, para 
melhor atendimento aos munícipes, faz-se necessário a contratação de empresa especializada nesse tipo 
de prestação de serviços. 
 
5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
000014001.1545200432.114.33903900000.598.1602 e/ou 1604 

 
6. DA VIGÊNCIA 

 
De 12 meses, podendo ser prorrogado por até 60 meses, no termo do inciso II, art. 57, da 
Lei 8.666/93. 

 
7. DA ESTIMATIVA DE VALOR (CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  ANEXO I - B) 

 
R$ 391.458,00 (TREZENTOS E NOVENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO 
REAIS).  

 
8. MISSÃO E COMPROMISSO DA CONTRATADA 
 
Caberá à CONTRATADA, na abrangência desse Objeto, desenvolver todos os Serviços inerentes ao 
Parque de Iluminação Pública do Município de Piúma/ES, visando atingir os resultados e o desempenho 
estabelecido neste Termo de Referência, assegurando sempre o cumprimento das Normas Técnicas 
Brasileiras aplicáveis ao objeto contratado. 
 
9. DEFINIÇÕES 
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9.1. Para melhor entendimento das definições técnicas utilizadas neste Termo de Referência, seguem 
abaixo as suas especificações. 

9.2. Circuito para Alimentação das Unidades de Iluminação Pública: rede secundária de distribuição 
de energia elétrica, podendo ser do tipo Aéreo, quando, por padrão, os condutores são fixados aos 
postes de concreto da Concessionária de energia elétrica local, ou do tipo Subterrâneo, quando os 
condutores são instalados em eletrodutos. 

9.3. Unidades de iluminação Pública: caracteriza-se como o conjunto completo formado por uma ou 
mais luminárias e seus respectivos acessórios indispensáveis ao seu funcionamento e sustentação, 
podendo também ser identificada como ponto de iluminação, independentemente do número de 
lâmpadas e luminárias nela instalada. 

9.4. Unidade Aérea: Unidade normalmente instalada em postes de concreto da Concessionária de 
energia elétrica, alimentada por circuito aéreo. 

9.5. Unidade Subterrânea: Unidade instalada em estrutura de suporte da PMP, com alimentação por 
circuito subterrâneo.  

9.6. Serviços de Manutenção: Correspondem a todas as atividades necessárias para que a Rede de 
Iluminação Pública desempenhe sua função e opere em condição normal, padronizada e de 
segurança. Estes serviços são classificados em: 

I. Serviços de Rotina: Conjunto de atividades essenciais, para o restabelecimento da operação da 
Rede de Iluminação Pública em função das ocorrências comuns de queima, falha, instalação 
inadequada ou desempenho deficiente.  

II. Serviços Corretivos: Atividades complementares aos Serviços de Rotina, para restabelecimento 
integral das condições operacionais de toda a Rede de Iluminação Pública em consequência de 
falhas, obras, acidentes, furtos, vandalismos, instalação inadequada ou desempenho deficiente, 
com execução formalizada pela secretaria de obras do município 

III. Serviços de Remodelação: Atividade que consiste na substituição de unidade ou outro elemento 
da Rede de Iluminação Pública existente por outra configuração de montagem ou tecnologia. 

IV. Serviços de Eficientização: Serviços que resultem em redução de consumo de      energia elétrica. 
Ex: Instalação de Luminárias LED 

V. Serviços de Ampliação: Serviços programados destinados a ampliação do Sistema de iluminação 
Pública. 

VI. Remoção de Unidade: A Remoção consiste na retirada temporária de unidade de Iluminação 
Pública, com posterior reinstalação ou retirada definitiva da unidade. 

VII. Serviço de Ronda: Serviço realizado na extensão total da rede e sistema de iluminação Pública, 
visando detectar lâmpadas apagadas ou acesas indevidamente, unidade fora de prumo, abalroada, 
faltante ou com luminária faltante ou compartimento aberto, braço ou suporte fora de posição, caixa 
de passagem com tampa quebrada ou faltante, condições inadequadas de luminosidade 
decorrentes de necessidade de limpeza do conjunto óptico, dentre outras irregularidades. A ronda 
deverá ainda detectar qualquer irregularidade que venha colocar em risco a segurança da 
população. 

10  COMPOSIÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 
São cerca de 2.685 (Dois mil, seiscentos e oitenta e cinco) Unidades de iluminação, incluídas as unidades 
instaladas (ruas, avenidas, becos, praças, quadras de esporte, campos de areia, pontes, praças, etc.), 
totalizando cerca de 3.285 (Três mil, duzentas e oitenta e cinco) lâmpadas aproximadamente. Instaladas 
em luminárias que variam de 03 (três) metros a 17(dezessete) metros de altura. 

A tensão de distribuição do sistema de iluminação pública é essencialmente em baixa tensão de 220V. Os 
circuitos de Iluminação Pública são predominantemente aéreos. 

10.1.1 Destacam-se do parque instalado as seguintes quantidades aproximadas: 
10.1.2 Quantidade de unidades de iluminação: 2.685 
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10.2 Quantidade de lâmpadas: 3.285 
 

10.2.1 Vapor Metálico: 25,4 % 
10.2.2 Vapor de sódio: 69% 
10.2.3 LED: 4,6% 
10.2.4 Outros tipos: 1% 

11 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Executar todos os Serviços de Manutenção, Preventiva, Corretiva, Remodelação, Eficientização e de 
Ampliação da Rede de Iluminação Pública da Cidade. 

12 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

Os serviços a serem prestados abrangem as atividades de Manutenção em todo o Sistema de Iluminação 
Pública do Município. 

As execuções dos Serviços de Manutenção, de toda a extensão do sistema de iluminação Pública, 
deverão ocorrer por constatação de problemas através de rondas, reclamações ou solicitações realizadas 
por moradores ou servidores da prefeitura. 

12.1 Os Serviços de Manutenção são classificados em: 

I. Serviços de Rotina; 

II. Serviços Corretivos; 

III. Outros Serviços. 

12.1.1 Serviços de Rotina 

Os serviços de rotina podem ser classificados como abaixo e contemplam elementos do sistema e todas 
as unidades de Iluminação Pública. 

12.1.1.1 Colocação de tampa em caixa de passagem; 

12.1.1.2 Correção de fixação do reator e ignitor; 

12.1.1.3 Correção de posição de braços / luminárias; 

12.1.1.4 Eliminação de cargas elétricas não destinadas à Iluminação Pública; 

12.1.1.5 Fechamento de luminária com tampa de vidro aberto; 

12.1.1.6 Limpeza externa e interna de luminária; 

12.1.1.7 Manobra de proteção do circuito de alimentação da Iluminação Pública; 

12.1.1.8 Substituição de chave magnética e/ou proteção; 

12.1.1.9 Substituição de conectores; 

12.1.1.10 Substituição de Ignitor; 

12.1.1.11 Substituição de Lâmpada; 

12.1.1.12 Substituição de Rele fotoelétrico e/ou base; 

12.1.1.13 Substituição de reator ou equipamento auxiliar. 

          A Contratada deverá verificar os cabos do circuito aéreo de Iluminação Pública quando necessário, 
bem como desobstruir o Sistema de Iluminação Pública e seus componentes de objetos estranhos (galhos 
de árvores, pipas, tênis, etc.) sempre que constatadas estas ocorrências. 
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12.2 Serviços Corretivos 

Os serviços corretivos são todos os demais serviços não relacionados como serviços de rotina e podem 
ser classificados como abaixo elencados e necessários ao restabelecimento integral das condições 
normais, padronizadas e de segurança da Rede de Iluminação Pública. 

12.2.1 Instalação de unidades faltantes; 

12.2.2 Substituições, Remoção e Supressão de Unidades, equipamentos e demais   materiais 
pertencentes à rede; 

12.2.3 Serviços em consequência de falha, acidente, furto, vandalismo, desempenho deficiente ou 
outros, executados em Unidades e/ou Circuitos; 

12.2.4 Serviços que envolvam todas as configurações da Rede de Iluminação Pública e seus 
elementos, ou seja, aéreo, subterrâneo, e especiais como iluminação de equipamentos 
urbanos e de destaque. 

12.3 Outros Serviços 

12.3.1 Serviços quando solicitado destinados ao auxílio de iluminação em eventos realizado pelo 
município, tais como: festas juninas, festa da cidade, ornamentação natalina, festa do folclore, 
ornamentação de praças, entre outros eventos do município, inclusive aos finais de Semana e 
feriados. Estes deverão ser atendidos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a emissão da 
Ordem de Serviços; Item 17.41 

12.3.2 Serviços de Iluminação para atender festas dos bairros do município, incluído as festas 
realizadas na zona rural do município. Obedecendo ao prazo de inicio dos serviços descrito no 
item 17.41  

12.4 SERVIÇOS DE REMODELAÇÃO  

12.4.1 Os serviços de remodelação são os serviços de substituição que alterem as configurações 
originais dos elementos do Sistema de Iluminação Pública e podem ser classificados como 
abaixo: 

12.4.2 Substituição de Unidade de iluminação Pública existente ou de seus elementos por 

outra tecnologia ou outra configuração de montagem; 

12.4.3 Substituição de elementos dos Circuitos de iluminação Pública por outra tecnologia ou outra 
configuração de montagem. 

13 SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO 

Os serviços de eficientização são os serviços programados e executados, obedecendo aos mesmos 
critérios para os Serviços de Remodelação, que resultem em redução de consumo de energia elétrica, 
eficiência energética com novas tecnologias; por exemplo luminárias tipo LED. 

14 SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Os Serviços de Ampliação do Sistema de iluminação Pública do Município, compreendem a 
disponibilização de mão-de-obra e equipamentos para execução de novos projetos luminotécnicos e/ou 
elétricos que porventura surgirem e a instalação de novas Unidades de Iluminação Pública. 

15 DAS HORAS TRABALHADAS E APONTAMENTO 

 

15.1 Os serviços de Manutenção Preventiva, corretiva, remodelação eficientização e de ampliação da 
Iluminação Pública descrito nos itens nº 12 ao 14,  serão prestados em até 200 Horas por mês, 
trabalhos executados com veículo tipo Caminhonete, Equipe 01 (Tabela 01), sendo que a maioria 
será de Segunda a sexta-feira, salvo em casos especiais (Ex: Festa do município, Calendário e 
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eventos municipal, eventos escolares, de bairros e comunidade, serviços de emergência ou risco, 
etc...), quando solicitados pela secretaria de obras aos sábados, domingos e/ou feriados.  

15.2 Os serviços de Manutenção Preventiva, corretiva, remodelação eficientização e de ampliação da 
iluminação Publica descrito nos itens nº 12 ao 14, serão prestados em até 50 Horas por mês, 
trabalhos executados com veiculo tipo Caminhão Munck, Equipe 02 ( Tabela 01 ), sendo que a 
maioria será de Segunda a sexta-feira, salvo em casos especiais (Ex: Festa do município, 
Calendário e eventos municipal, eventos escolares, de bairros e comunidade, serviços de 
emergência ou risco, etc...), quando solicitados pela secretaria de obras aos sábados, domingos 
e/ou feriados.  

15.3 O pagamento da empresa Contratada será avaliado por (HORAS TRABALHADAS), apontadas 
pelo servidor da Prefeitura Municipal de Piúma, responsável pela fiscalização e acompanhamento 
dos serviços prestados. 

15.4 Para realizar o somatório de horas trabalhadas mensal o apontador titular ou suplente, deverá 
preencher a FICHA DE APONTAMENTO DIÁRIO, Anexo II, afim de contabilizar os dias e horas em 
que foram prestados os serviços. 

16 RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E APONTAMENTO 

A execução dos serviços e apontamento de horas trabalhadas será realizada por 02 (dois) servidores 
públicos municipal, lotada na secretaria de obras, sendo um fiscal titular e um suplente. 

DADOS TITULAR SUPLENTE 

Nome Completo Jorge Macedo Cardoso Rodrigo Layber Muller 

Nº da Matricula 07216 7047 

 

17 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

17.1 Executar o objeto desta licitação de acordo com o indicado na OS; 

 

17.2 Não transferir a outrem, o objeto estabelecido neste contrato, sem prévia e expressa anuência do 
Contratante; 

 

17.3 Manter, durante o período de vigência do Contrato, todas as condições que ensejaram contratação, 
particularmente no que tange à regularidade fiscal e qualificação técnica; 

 

17.4 Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados ou 
prepostos durante o fornecimento do objeto licitado; responder por qualquer prejuízo que seus 
empregados ou prepostos causarem ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente 
de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações 
cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

 

17.5 Em todos os documentos, notas e comprovantes, deve a Contratada  indicar  o endereço completo 
do posto onde será realizado o fornecimento do objeto desta licitação; 

 

17.6 O licitante vencedor deverá fazer no prazo máximo de 5 (cinco) dias uteis após a assinatura do 
contrato a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do respectivo Contrato nos órgãos 
competentes: CREA-ES, conforme determinam as Leis 5.194/66, de 24.12.66 e 6.496, de 
07.12.77, e as Resoluções nºs 194, de 22.15.70, 302 de 23.11.84, do CONFEA. A comprovação 
de Anotação de Responsabilidade Técnica será feita pelo encaminhamento à Secretaria Municipal 
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de Obras e Serviços Públicos -  PMP da via da ART destinada ao Contratante, devidamente 
assinada pelas partes e autenticada pelo Órgão Recebedor; 

 

17.7 Caberá à Contratada o atendimento às exigências legais para obtenção das licenças necessárias à 
execução dos serviços, ressalvadas aquelas de responsabilidade do Município de Piúma/ES; 

 

17.8 A Contratada deverá providenciar, sem ônus para a SEMOS, no interesse da segurança de seu 
pessoal, o fornecimento de roupas adequadas e outros dispositivos de segurança a seus 
empregados (EPI’s); 

 

17.9 A Contratada garantirá o comportamento moral e profissional de seus empregados, cabendo-se 
responder integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos ilícitos resultantes de ação ou 
omissão destes, inclusive por inobservância de cláusulas contratuais; 

 

17.10 A Contratada manterá a Contratante livre de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e 
representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou omissão; 

 

17.11 Substituir qualquer funcionário que seja julgado inconveniente à ordem ou às normas 
disciplinadoras deste município, impedimento legal ou férias, de maneira que não prejudique o 
andamento e a boa execução dos serviços; 

 

17.12 Ter sob vínculo empregatício exclusivo seus empregados, mantendo em dia todos os encargos e 
obrigações previstos na legislação social e trabalhista em vigor; 

 

17.13 Adotar as providências e assumir as obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes 
do trabalho, quando, em ocorrência de espécie for vítima os seus empregados, no desempenho dos 
serviços ou na conexão com eles; 

 

17.14 Prestar os serviços utilizando-se de empregados treinados, preparados e de bom nível educacional 
e moral, com prática para execução dos serviços; 

 

17.15 Responsabilizar-se por todas as despesas dos veículos utilizados na execução dos serviços, 
inclusive as relativas a combustíveis, manutenção, acidentes, multas, licenciamentos, seguro, 
licenças e outras que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços ora contratados, isentando 
a Contratante de qualquer responsabilidade jurídica ou financeira em quaisquer ocorrências; 

 

17.16 Disponibilizar transporte aos seus empregados sempre que necessário, de forma que os serviços 
não sofram dissolução de continuidade; 

 

17.17 A prestação dos serviços deverá obedecer à solicitação da Secretaria Municipal De Obras e 
Serviços, devendo os serviços ser iniciados em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato; 
toda via, a Contratada deverá executar os serviços nos prazos máximos estipulados, iniciar a 
execução dos serviços demandados pela Contratante durante toda execução do contrato, 
considerando data e horário da emissão da (s) OS. Em caso de problema no (s) veículo (s) 
destinado (s) a execução dos serviços, a empresa Contratada Obriga- se a providenciar a imediata 
resolução do problema, ser for o caso devendo solucionar os problemas e/ou substituir o (s) veículo 
(s) em até 24 (vinte) horas ininterruptos, a contar do recebimento da notificação; este faz necessário 
para não comprometer a finalidade da contratação; 

 

17.18 Manter o quadro de pessoal suficiente, para atendimento dos serviços sem interrupção, seja por 
qualquer motivo, sendo de exclusiva responsabilidade da contratada, as despesas com todos os 
encargos e obrigações, sociais, trabalhistas e fiscais. Para os trabalhos de manutenção, reparos 
instalação ou vistorias a equipe deverá ser formada de no mínimo 02 (dois) funcionários (eletricista 
e auxiliar), devidamente uniformizado com identidade visual própria de modo a evidenciar que os 
serviços estejam sendo realizados pela contratada a serviço da prefeitura municipal de Piúma. O 
veículo ainda deverá possuir a identificação de “À Serviço da Prefeitura Piúma, SEMOS” adesivado 
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em local de fácil identificação (portas e carroceria do veículo), na forma estabelecida pela Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços, conforme FIGURA 1 em anexo. 

 

17.19 Prestar todos os esclarecimentos que lhe foram solicitados pela prefeitura, atendendo 
prontamente a todas as reclamações; 

 

17.20 Responsabilizar se pelos danos causados ao patrimônio público, por dolo, negligencia ou 
imprudência de seus empregados; 

 

17.21 Caberá a contratada transportar os materiais e equipamentos necessários para o atendimento as 
solicitações de intervenções e retificações nos sistemas de iluminação do almoxarifado da prefeitura 
para os locais dos serviços a serem executados; 

 

17.22 Comunicar a prefeitura, por escrito no prazo de 03 dias uteis, quaisquer alterações ocorridas no 
contrato social, durante o prazo de vigência do contrato, bem como apresentar documentos 
comprobatórios. 

 

17.23 Fornecer toda a mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços 
de forma segura e atendendo os requisitos normativos; 

 

17.24 Informar previamente à Contratante todos os casos de intervenção em passeios e/ou 
pavimentos de vias Públicas para posterior execução dos serviços; 

 

17.25 Realizar todos os contatos e acertos com outros órgãos públicos implicados no atendimento das 
solicitações; 

 

17.26 Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seu pessoal, podendo a Contratante exigir a 
substituição imediata de qualquer empregado da Contratada, cuja permanência seja considerada 
prejudicial ao bom andamento dos serviços; 

 

17.27 Responsabilizar-se pelo pagamento, sem qualquer reembolso por parte do Contratante, de 
indenizações decorrentes de acidentes ou fatos que causem danos ou prejuízos aos serviços 
contratados e/ou a terceiros; 

 

17.28 Não reivindicar da Contratante qualquer indenização por perdas e danos de bens de sua 
propriedade ou de terceiros sob sua responsabilidade; 

 

17.29 Executar os serviços conforme as características técnicas exigidas pelas Normas e padrões 
da EDP, ABNT, NR-10, NR-35 e demais dispositivos legais obrigatórios vigentes. È obrigação 
da contratada atender a todos os dispositivos legais, a sim como executar os serviços conforme as 
características técnicas exigidas pelas Normas e padrões aplicáveis; isentando o município de 
Piúma/ES de qualquer responsabilidade durante a execução do contrato; 

 

17.30 Refazer os serviços que não foram realizados de forma satisfatória, fornecendo inclusive os 
materiais danificados por mau uso, não cabendo à Contratante, nesses casos, o fornecimento dos 
mesmos; 

 

17.31 Em todo o ponto de iluminação pública atendida pela Contratada, realizar inspeção preventiva dos 
postes e braços de sustentação das luminárias, informando imediatamente a Contratante se houver 
risco de queda ou em mal estado de conservação; 

 

17.32 Em todo o ponto de iluminação pública atendido pela Contratada, verificar e corrigir a presença de 
possíveis fugas de corrente elétrica no sistema de iluminação pública que possam ocasionar risco 
de choque elétrico; 
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17.33 Realizar todos os contatos necessários com a concessionária de energia elétrica, EDP, que 
possam afetar a manutenção do sistema de iluminação pública. Quando necessário, abrir um 
protocolo de atendimento junto a Concessionária, repassando imediatamente o número do mesmo à 
fiscalização da SEMOS; 

 

17.34 Manter o seu pessoal em serviço devidamente uniformizado, com todos os equipamentos de 
proteção individual indicados pela NR-10 e demais regras vigentes; 

 

17.35 Identificar seu pessoal em serviço com crachá de Identificação, contendo; logo marca da empresa, 
nome do funcionário, foto e função; 

 

17.36 Pagar todos os tributos, taxas, encargos sociais e seguros, atuais ou futuros, locomoção e refeição 
do pessoal necessário à execução dos serviços; 

 

17.37 Utilizar veículos em perfeitas condições tanto no que se refere aos seus funcionamentos bem como 
suas apresentações em geral; 

 

17.38 Disponibilizar formas de contato (telefone, Emails) para facilitar a comunicação entre a 
Contratante e Contratada para os casos de emergência e Urgência. 

 

17.39 Sinalizar, com equipamento adequado, conforme as Normas do Conselho Nacional de Trânsito, 
os locais onde estiverem sendo executados os serviços; 

 

17.40 Apresentar, sempre que a Contratante exigir, Carteira Profissional dos seus empregados e 
comprovantes exigidos;  

17.41 Iniciar a prestação dos serviços em até 24h (Vinte e Quatro Horas) após a Ordem de Início dos 
mesmos; 

 

17.42 Informar imediatamente à Contratante os motivos que determinarem impedimento do início ou 
andamento normal de qualquer dos serviços; 

 

17.43 Devolver à Contratante, na manhã seguinte à realização dos consertos, todos os casquilhos 
de lâmpadas, relés, bases para relé, braços, luminárias, conectores, condutores, reatores, cabos 
de rede subterrânea e aérea, disjuntores, fusíveis, bases para fusíveis, quadros de comando, e 
outros materiais substituídos, acompanhados de listagem quantitativa em relatório eletrônico ou 
físico; 

 

17.44 Comparecer diariamente, pela manhã, e quando solicitado pela Contratante, à sede da SEMOS, 
para retirada de materiais e recebimento da relação de consertos a serem realizados, os quais 
poderão ser complementados ao longo do dia; 

 

17.45 Empregar toda a cautela no acondicionamento e transporte dos materiais recebidos ou retirados 
do parque de iluminação, obrigando-se a repor a sua custa todo o material avariado ou extraviado 
sob sua guarda; 

 

17.46 Manter, nos veículos de serviço, uma caixa de metal com tampa e cadeado, nas dimensões 
mínimas de 1 x 0,50 x 0,50 metros, para armazenamento dos materiais entregues e sucata dos 
materiais retirados; 

 

17.47 Regularizar a documentação de cada veículo de acordo com sua natureza de serviço, conforme 
normas do DENATRAN; 

17.48 Não Transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada; 
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17.49 Substituir veículos e equipamentos que acarretem prejuízo ao andamento dos serviços, por 
motivos diversos, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, compensando o período da equipe 
parada em horários alternativos ao estabelecido; 

 

17.50 Disponibilizar aos funcionários equipamentos e ferramentas que atendam a norma NR-10, dos 
equipamentos de proteção e ferramentas no que se refere à classe de isolação; 

 

17.51 Manter registros das solicitações/reclamações da Contratante em meio eletrônico, com relação ao 
correto andamento dos serviços, bem como as medidas corretivas e preventivas tomadas por parte 
da Contratada; 

 

17.52 Realizar todos os serviços sempre prevendo a proteção da fauna e flora existentes; 

17.53 Apresentar declaração solicitada no Item 18.4.2. 

18. PROFISSIONAIS E EQUIPAMENTOS MÍNIMOS  

 

Para a execução dos serviços em contratação, deverá a Contratada atender aos requisitos e quantidades 
mínimas de profissionais, horas trabalhadas e equipamentos à seguir discriminados: 

TABELA 01 

EQUIPE VEÍCULO EQUIPE TIPO 
MÁXIMO DE HORAS 
TRABALHADAS NO 

MÊS 
OBSERVAÇÃO 

01 
Caminhonete 

Pick Up 

1 Eletricista 
1 Ajudante de 

Eletricista 
 

200 (Duzentas ) Horas 
mensais 

Ajudante de 
eletricista sendo 

também motorista. 

02 
Caminhão 

Munck 

1 Eletricista 
1 Ajudante de 

eletricista 
1 Motorista 

 

50 (cinquenta) 
Horas Mensais 

motorista/Operador 

 

18.1 Caminhonete (Pick Up) com Escada Giratória Extensível – Equipe 01 
Montada em veículo utilitário, tipo caminhonete, capacidade mínima de 01 Tonelada, instalada no centro 
com pedestal, altura máxima de alcance de 09 metros, com movimento giratório de 360º, com 
equipamentos estabilizadores laterais e capacidade mínima de carga 120kgf. Equipe de Manutenção 
composta de 01 eletricista e 01 Ajudante de eletricista sendo um motorista. Acompanhada de todos os 
equipamentos de sinalização em vias urbanas como: cones, fita zebrada, cavaletes de sinalização. 
Veículo em perfeito estado de conservação e funcionamento. Quilometragem e combustível livre.  
 
18.1.1 A equipe 01 irá realizar todos os serviços de Manutenção, Preventiva,  Corretiva, Remodelação, 
Eficientização e de Ampliação da Rede de iluminação Pública, contidas nos Itens e subitens 12 ao14 em 
que as atividades compreendem a altura de alcance máxima deste veículo. 
 
18.2 Caminhão (Munck) – Equipe 02 
Montado em um veículo automotor com capacidade de 8 toneladas, equipado com malha e berço para 
transporte e içamento de postes com acionamento hidráulico, cesta aérea isolado com alcance de até 17m 
de altura. Equipe de Manutenção composta de 01 eletricista e 01 Ajudante de eletricista sendo um 
motorista/Operador. Acompanhada de todos os equipamentos de sinalização em vias urbanas para 
assegurar a integridade dos trabalhadores e pessoas ou veículos que possam passar pelo local onde está 
sendo executado o serviço, equipamentos como: cones, fita zebrada, cavaletes de sinalização, placa 
indicativa. Veículo em perfeito estado de conservação e funcionamento. Quilometragem e combustível 
livre. 
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18.2.1 A equipe 02 irá realizar todos os serviços de Manutenção, Preventiva,  Corretiva, Remodelação, 
Eficientização e de Ampliação da Rede de iluminação Pública, contidas nos Itens e subitens 12 ao14, em 
postes com altura de até 17 metros de altura, içamento de postes, implantação de postes dentre outros 
serviços destinados ao melhoramento e manutenção da Iluminação Pública do Município.  

18.3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

18.3.1 Apontar engenheiro eletricista qualificado, habilitado e autorizado como responsável 
pelos serviços realizados pela Contratada, que deverá participar de todas as reuniões de 
acompanhamento da execução do Contrato na sede da SEMOS e manter contato com a 
Contratante e com a equipe durante as jornadas de trabalho; 

18.3.2 Efetuar o registro junto ao CREA das obras e serviços a serem realizados, sob a forma 
de Anotação da Responsabilidade Técnica (ART); 

18.3.3 Comprovação de aptidão, mediante a apresentação de, pelo menos um atestado, fornecido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, em nome do (s) seu (s) responsável (eis) técnico (s), relacionado na certidão 

de registro, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT, onde estejam 

contemplados serviços pertinentes e compatíveis com o objeto desta Licitação.  

18.3.4 Empregar somente pessoal comprovadamente qualificado, habilitado e autorizado (NR-
10) para realizar os serviços em eletricidade e NR 35 para trabalhos em altura.  

18.3.5 Cumprir a legislação e normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, em instalações 
elétricas conforme os itens e subitens da NR-10 (Segurança em Instalações elétricas) e fornecer 
os equipamentos de Proteção Individual e coletiva de acordo com as recomendações da NR-06 
(Equipamentos de Proteção Individual); 

18.4 FERRAMENTAS – DESCRIÇÃO 

A tabela a seguir contém as ferramentas de uso individual e coletivo que deverão ser utilizadas pelas 
equipes de campo: 
 
18.4.1 Ferramentas que devem estar disponíveis no veículo:  
18.4.1.1 Alicate volt-amperímetro True RMS com classe de isolação de apropriada; 
18.4.1.2 Lima marca chata;  
18.4.1.3 Martelo Pena 500g;   
18.4.1.4 Alicate bico redondo com cabo isolado para 1000V;  
18.4.1.5 Escova de aço tipo V;   
18.4.1.6 Alicate Universal com cabo isolado para 1000V;   
18.4.1.7 Chave de boca ajustável 220mm, abertura até 26mm;  
18.4.1.8 Chave de fenda 2,2 x 1,50, comprimento total 250mm;  
18.4.1.9 Chave de fenda 4,5 x 1,50, comprimento total 250mm;  
18.4.1.10 Chave de fenda 6,3 x 200, comprimento total 300mm;  
18.4.1.11 Chave de fenda Néon;  
18.4.1.12 Arco de serra ajustável, com lâmina;  
18.4.1.13 Cordas de ceda com extensão de 20(vinte) metros; 
18.4.1.14 Facão de bainha;  
18.4.1.15 Lanterna (3 ou 4 elementos);  
18.4.1.16 Marreta leve (0,5 a 2,5 Kg);  
18.4.1.17 Furadeira 220 Volts e etc., conforme especificação do Almoxarifado da DIP, com brocas de 

extensão compatível para perfuração de poste de eucalipto de 30cm;  
18.4.1.18 Picareta;  
18.4.1.19 Pás de corte e concha.  
18.4.1.20 Cavadeira articulada com cabo de 2m de comprimento. 
18.4.1.21 Jogo de chave Allen de 1,5mm a 14mm 
18.4.1.22 Jogo de chave L tipo Tork – T10 a T50 
18.4.2 Declarar que dispõe de todos os materiais especificados no item 18.4 e que os 

mesmos estarão sempre disponíveis para que os profissionais possam executar os 
serviços necessários. 

 

19 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
19.1 Fornecer todo o material utilizado na manutenção preventiva,  corretiva, remodelação, 

eficientização e de ampliação do sistema de iluminação pública do município de Piúma/es; 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA/ES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÃO  

Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 3º andar, Ed. Millar - Piúma-ES – CEP. 29.285-000 

19.2 Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA pelos serviços efetivamente prestados, medidos e 
faturados; 

19.3 Manter permanentemente, um supervisor responsável pelo gerenciamento dos 
serviços, para tratar com a FISCALIZAÇÃO sobre assuntos relacionados à execução dos serviços, 
bem como apontamento das horas trabalhadas pela empresa contratada. 

19.4 Fornecer informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços. 
19.5 Fiscalizar a execução dos serviços em especial aqueles que direto ou indiretamente 

sejam relativos as condições de trabalho, saúde e segurança dos trabalhadores; 
19.6 Verificar o cumprimento pela contratada, quanto às obrigações trabalhistas e 

previdenciárias. 

 

20 DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Sujeita-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor autorizado da prefeitura, encarregado 

de acompanhar a execução do contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhes foram solicitados e 

atendendo as reclamações formuladas. 

21 DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS 

Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o 
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou 
impossível reparação. 

22 DAS MEDIÇÕES 

22.1 Na primeira medição a empresa deverá apresentar os seguintes documentos: 
22.2 Comprovante de Matrícula individual de obras/serviços, junto ao INSS- Inscrição do CEI; 
22.3 Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica;  
22.4 A partir da segunda medição, a empreiteira deverá apresentar os seguintes documentos:  
22.5 Comprovante de pagamento Guia de Recolhimento do FGTS do mês anterior à medição;  
22.6 Comprovante de pagamento Guia da Previdência Social – GPS, do mês anterior à medição;  
22.7 Protocolo de Envio de Arquivos para a Conectividade Social, do mês anterior à medição;   
22.8 Relação de empregados alocados na prestação dos serviços – GFIP, do mês anterior à medição;  
22.9 Folha de Pagamento Analítica do mês anterior à medição;  
22.10 Comprovante de pagamento do PIS e COFINS, do mês anterior à medição; 
22.11 Comprovante de pagamento Simples Nacional, do mês anterior à medição, se for o   caso;   
22.12 Certidão Negativa de Débitos Municipais referentes à sede da empresa, válida na data de entrada 

do processo;  
22.13 Certidão Negativa de Débitos Municipais referentes ao município de Piúma, válida na data de 

entrada do processo;  
22.14 Certidão Negativa de Débitos Estaduais, válida na data de entrada do processo;  
22.15 Certidão Negativa de Débitos Federais e Dívida Ativa da União, válida na data de entrada do 

processo;  
22.16 Certidão Negativa de Débitos Previdenciários, válida na data de entrada do processo;  
22.17 Certidão de Regularidade do FGTS, válida na data de entrada do processo;  
22.18 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, válida na data de entrada do processo.  

23 DO PAGAMENTO 

 

23.1 A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada ao Fiscal do Contrato ou do responsável pelo 
recebimento do Bem ou Serviço, quando Ordem de Serviço ou Fornecimento direta, que deverá 
receber o Bem ou Serviços nas condições aqui estabelecidas e anexar o relatório mensal detalhado 
dos serviços executados. 

 
23.2 Junto ao atesto será aposta a data e as ressalvas se houver; 
 
23.3 A NF dará origem ao Processo de Pedido de Pagamento que deverá ser aberto em até 05 dias do 

atesto do recebimento; 
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23.4 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da abertura do Processo de Pedido de 

Pagamento; 
 
23.5 O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta 

corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de 
barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital; 

 
23.6 O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado 

desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências 
legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias; 

 
23.7 A CONTRATADA, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, 

declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº 480, de 
15/12/2004 (substituído pelo Anexo IV constante da IN RFB n° 791, de 10 de dezembro de 2007). 
Caso não o faça, ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições, de acordo com a referida 
Instrução; 

 
23.8 A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e 

reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem acima que recomeçará a 
ser contado integralmente a partir de sua reapresentação; 

 
23.9 O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal com as fazendas nacional, estadual e 

municipal, além da Previdência Social e junto ao FGTS (CRF e CNDT); 
 
23.10 A atualização financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela 

Administração, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma; 
 
23.11 Forma para o atraso. É devida desde a data limite fixada no CONTRATO para o pagamento até a 

data correspondente ao efetivo pagamento da parcela; 
 
23.12 Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser calculados com 

utilização da seguinte fórmula: 
EM = N x VP x I  
Onde: EM = Encargos moratórios; / N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 
efetivo pagamento; / VP = Valor da parcela a ser paga; / I = Índice de compensação financeira, assim 
apurado:  

 
I = (TX/100) /365 
TX = Percentual da taxa anual do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística - IBGE.   
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ANEXO 01- A 
DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

VEÍCULO EQUIPE TIPO 
HORAS 

TRABALHADAS 
OBSERVAÇÃO 

EQUIPE 01 - Caminhonete Pick Up 
Com escada giratória montada em veículo 
utilitário, tipo caminhonete, capacidade mínima 
de 01 Tonelada, instalada no centro com 
pedestal, altura máxima de alcance de 09 
metros, com movimento giratório de 360º, com 
equipamentos estabilizadores laterais e 
capacidade mínima de carga 120kgf. Equipe de 
Manutenção composta de 01 eletricista e 01 
Ajudante de eletricista sendo um motorista. 
Acompanhada de todos os equipamentos de 
sinalização em vias urbanas como: cones, fita 
zebrada, cavaletes de sinalização. Veiculo em 
perfeito estado de conservação e 
funcionamento. Quilometragem e combustível 
livre. 
 

 
1 Eletricista 

1 Ajudante de 
Eletricista 

 

0 a 200 (Duzentas) 
Horas mensais 

O ajudante é 
motorista 

EQUIPE 02 - Caminhão Munck 
Montado em um veículo automotor com 
capacidade de 8 toneladas, equipado com 
malha e berço para transporte e içamento de 
postes com acionamento hidráulico, cesta 
aérea isolado com alcance de até 17m de 
altura. Equipe de Manutenção composta de 01 
eletricista e 01 Ajudante de eletricista e 01 
motorista/Operador. Acompanhada de todos os 
equipamentos de sinalização em vias urbanas 
para assegurar a integridade dos trabalhadores 
e pessoas ou veículos que possam passar pelo 
local onde está sendo executado o serviço, 
equipamentos como: cones, fita zebrada, 
cavaletes de sinalização, placa indicativa. 
Veículo em perfeito estado de conservação. 
Quilometragem e combustível livre. 
 

 
1 Eletricista 

1 Ajudante de 
eletricista 

1 Motorista 
 

0 a 50 (cinquenta) 
Horas Mensais 

Motorista/ 
Operador 
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ANEXO 01 - B 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

REFER. CODIGO ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. TOTAL MENSAL TOTAL ANUAL

SINAPI-ES 92145 1.1

Caminhonete (Pick Up)                                                                                           

cabine simples, capacidade minima para 01 tonelada, duas portas. 

Conforme descrição do anexo I.                                                                                   

(já incluso Combustível e quilometragem livre)

H 200  R$         78,86  R$         15.772,00  R$      189.264,00 

SINAPI-ES 88264 1.2
Eletricista de Iluminação Pública                                                             

(salário mensal e periculosidade)
H 200  R$         23,70  R$            4.740,00  R$         56.880,00 

SINAPI-ES 88247 1.3 Auxiliar de Eletricista (salário mensal e periculosidade) H 200  R$         18,93  R$            3.786,00  R$         45.432,00 

 R$      291.576,00 

SINAPI-ES 5928 2.1

Caminhão - Munck 

Montado em um veículo automotor com capacidade de 8 toneladas, 

equipado com malha e berço para transporte e içamento de postes 

com acionamento hidráulico. Conforme descrição do anexo I.                  

(já incluso Combustível e quilometragem livre)

H 50  R$       123,84  R$            6.192,00  R$         74.304,00 

SINAPI-ES 88264 2.2

Eletricista de Iluminação Pública                                                                

Trabalha em cesta aéreo                                                                                     

(salário mensal e periculosidade)

H 50  R$         23,70  R$            1.185,00  R$         14.220,00 

SINAPI-ES 88247 2.3 Auxiliar de Eletricista  (salário mensal e periculosidade) H 50  R$         18,93  R$               946,50  R$         11.358,00 

SINAPI-ES 88286 2.4 Motorista Operador de Munck H 50  R$         22,94  R$            1.147,00  R$         13.764,00 

 R$         99.882,00 

 R$   391.458,00 

SUBTOTAL ITEM 2.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA                                                                                 

CIDADE DAS CONCHAS

Serviço: ILUMINAÇÃO  

Locais: PIÚMA

Fonte: Custos Ref.  SINAPI- JUL/17                                                       

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DE MÃO DE OBRA: 121,25% 

(HORA) 76,03% (MÊS)

PLANILHA ORÇAMENTARIO

EQUIPAMENTOS/ MÃO DE OBRA                                                                                                                          

CAMINHONETE (P ICK  UP) - EQUIPE 01

EQUIPAMENTOS/ MÃO DE OBRA                                                                                                                                

CAMINHÃO MUNCK - EQUIPE 02

TOTAL DO VALOR 

SUBTOTAL ITEM 1.0

 

 
Valor Global Estimado: R$391.458,00 (trezentos e noventa e um mil, quatrocentos e cinquenta e 
oito reais). 
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ANEXO 01 - C 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

ITEM DESCRIÇÃO
VALOR GLOBAL DO 

SERVIÇO
1º Mês - jan 2º Mês-fev 3º Mês-mar 4º Mês-abr 5º Mês-mai 6º Mês-jun 7º Mês-jul 8º Mês-ago 9º Mês-set 10º Mês-out 11º Mês-nov 12º Mês-dez TOTAL

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

24.298,00R$                   24.298,00R$                       24.298,00R$                        24.298,00R$                       24.298,00R$                        24.298,00R$                        24.298,00R$                         24.298,00R$                         24.298,00R$                         24.298,00R$                        24.298,00R$                        24.298,00R$                        291.576,00R$                      

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

8.323,50R$                     8.323,50R$                         8.323,50R$                           8.323,50R$                          8.323,50R$                           8.323,50R$                           8.323,50R$                            8.323,50R$                            8.323,50R$                            8.323,50R$                           8.323,50R$                           8.323,50R$                           99.882,00R$                        

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100%

32.621,50R$                   32.621,50R$                       32.621,50R$                        32.621,50R$                       32.621,50R$                        32.621,50R$                        32.621,50R$                         32.621,50R$                         32.621,50R$                         32.621,50R$                        32.621,50R$                        32.621,50R$                        391.458,00R$                      

8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

32.621,50R$                   65.243,00R$                       97.864,50R$                        130.486,00R$                     163.107,50R$                      195.729,00R$                      228.350,50R$                       260.972,00R$                       293.593,50R$                       326.215,00R$                      358.836,50R$                      391.458,00R$                      

OBS: AS MEDIÇÕES MENSAIS PODEM SOFRE DECRÉSCIMO DE ACORDO COM SERVIÇO EXECUTADO

291.576,00R$                       

2
EQUIPAMENTOS/ MÃO DE OBRA                                                                                                                                

CAMINHÃO MUNCK - EQUIPE 02
99.882,00R$                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA                                                                                 

CIDADE DAS CONCHAS CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO - PMP Serviço: ILUMINAÇÃO 

Locais: PIÚMA

_______________________________________________

Poliana C. Quintino - Mat. 7400

Coordenadora de Projeto de Engenharia

TOTAL SIMPLES 391.458,00R$                       

TOTAL ACUMULADO

1
EQUIPAMENTOS/ MÃO DE OBRA                                                                                                                          

CAMINHONETE (PICK UP) - EQUIPE 01
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ANEXO 02 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
Piúma,ES,_________de______________de 201_______. 
 
 
Ao 
Pregoeiro(a) da PMP 
 
 
Assunto: Credenciamento para a participação no Pregão Presencial Nº ______/201___. 
 
O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(is) legal(is) pela Empresa 
__________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________________  vem pela 
presente, informar a Vossa Senhoria, que o(a) Sr.(a) _____________________________________________, Carteira(s) de 
identidade nº(s) _________________ (apresentar o original) é pessoa autorizada a representar, em todos os atos, a 
pessoa jurídica acima citada durante a realização do Pregão em epígrafe, podendo para tanto, oferecer novos 
lances verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao 
certame. 
 
 

Assinatura Identificável 
(nome do representante da empresa com firma reconhecida em Cartório) 

 
 
 
Obs.: Deverá ser apresentado documento que comprove que o subscritor tem poderes para a outorga. 
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ANEXO 03 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 

 MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
 
Piúma,ES,_________de______________de 201_______. 
 
 
Ao 
Pregoeiro(a) da PMP 
 
Assunto: Declaração de atendimento de exigências habilitatórias para participação no Pregão Presencial Nº 
______/201___. 
 
 
 
O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(is) legal(is) pela Empresa 
__________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________________ DECLARA, sob 
as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/02, que satisfaz plenamente todas as 
exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 
10.520/02. 
 
 

Assinatura Identificável 
(nome do representante da empresa) 
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ANEXO 04 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 

DECLARAÇÃO 
 
 

Piúma,ES,_________de______________de 201_______. 
 
 
Ao 
Pregoeiro(a) da PMP 
 
Referente: Declarações para participar do Pregão Presencial nº ______/201___. 
 
 
A empresa ________ (Nome da Empresa) _________, estabelecida à __________ (Endereço Completo) __________, 
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº__________________, declara sob as penalidades cabíveis que: 
 
1º) Atendemos ao disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, bem como, para os fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não empregamos menores 
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) 
anos. 

Ressalva: empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendizes (    ). 
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 
2º) Inexiste fato superveniente impeditivo a sua participação no Pregão em referência. 
 
3º) Inexiste fatos que venham declarar inidônea pela Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, ou 
que esteja cumprindo suspensão do direito de licitar e de contratar com a Administração Pública do Município 
de Piúma-ES. 
 
 

 
 

(Assinatura, Identificação do representante legal da empresa e da 
empresa) 
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ANEXO 05 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 

 
MINUTA DE CONTRATO PARA A MODALIDADE PREGÃO 

(APLICÁVEL SOMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COM ENTREGA 
PARCELADA) 

 
CONTRATO Nº. ________/201__ 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. _______/201___. 
PROCESSO N.º ____________________ 
 
O Município de Piúma, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Aníbal de 
Souza Gonçalves, Acaiaca, cidade de Piúma/ES, inscrito no CNPJ-MF sob o nº. XXXXX, neste ato representado 
por seu representante legal, Sr. XXXX, casado, portador da Carteira de Identidade nº XXXXX e inscrito no C.P.F. 
sob nº XXXXX, residente e domiciliado neste Município, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa 
__________ inscrita no CNPJ sob o nº ________, com sede na Rua: __________  Nº ______, Bairro ________, município de 
____________, neste ato representado por seu representante legal o Sr. ___________, portador do R. G. nº. __________ e 
inscrito no CPF sob o nº. ________, brasileiro, __________, empresário, residente e domiciliado a Rua: __________  Nº 
______, Bairro ________, município de ____________,  e/ou a Sr. ___________, brasileiro,_________,inscrita no CPF sob nº 
__________doravante denominado CONTRATADA, ajustam o presente a Aquisição/Prestação de Serviços de 
_________________ – Secretaria de ___________, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, conforme os termos 
do Processo acima epigrafado, e de acordo com as Cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO 
1.1 – O objeto da presente licitação é a Aquisição/Prestação de Serviços de _________________ – Secretaria de 
___________, conforme detalhamento e demais condições constantes do Anexo 01, que integra o presente Edital 
para todos os fins.  
1.2 – A entrega será parcelada, conforme solicitação da (s) Secretaria (s) ________________, devendo ser efetuada 
em um prazo Máximo de até ________ dias ininterruptos, a contar do recebimento da Ordem de 
Fornecimento/Serviços emitida pela Secretaria requisitante. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO AMPARO LEGAL E DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 
2.1 – O presente contrato decorreu da Licitação na modalidade de Pregão Presencial, sob o nº. _______/201___, 
Processo Administrativo nº ______/201__, nos moldes da Lei Federal n° 10.520/02 e Lei Federal n° 8666/93. 

2.2 – Fazem parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções, inclusive as propostas, que 
compõem o Pregão Presencial/Eletrônico nº _____/201___¸ completando o presente contrato para todos os fins 
de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 

3.1 – O contrato terá vigência pelo período de ______ (_______) meses, contados a partir de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado de acordo com os parágrafos do Art. 57 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

CLAUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO 

4.1 – O prazo para entrega terá início a partir do recebimento da Ordem de Serviços emitida pela própria 
Secretaria, no prazo fixado no Item 1.2 da Cláusula Primeira. 

4.2 – A Secretaria requisitante, será responsável pela gestão e fiscalização deste Contrato, em conjunto com o 
Fiscal do Contrato designado, a quem caberá aprovar os serviços a serem realizados, bem como atestar as notas 
fiscais, as quais deverão ser encaminhadas com todos os dados necessários. (SERVIÇOS) 
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CLAUSULA QUINTA– DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
5.1 – As despesas decorrentes da execução do objeto desta Licitação na modalidade Pregão 
Presencial/Eletrônico correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 
 

Órgão Dotação 
Natureza de 

Despesa 
Ficha Fonte 

Secretaria ___________ 
(especificar) 

    

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR  

6.1 – O Município de Piúma/ES pagará a Contratada pela entrega do serviço o valor global de R$ ______ 
(____________), conforme relação de itens do Anexo I do Contrato. 

6.2 – No preço já estão incluídos todos os custos e despesas de prestação de serviços, dentre eles, direitos 
trabalhista, encargos sociais, seguros, frete, transporte, impostos, taxas, supervisão e quaisquer outros custos e 
benefícios, bem como demais despesas necessárias à perfeita conclusão do objeto licitado que porventura 
venham a incidir direta ou indiretamente sobre a prestação de serviços. 

CLAUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE DOS VALORES E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO 

7.1 – Os preços firmados entre os contratantes serão passiveis de reajustes após 01(um) ano de vigência do 
contrato administrativo, resguardando a revisão para manter o equilíbrio econômico-financeiro, devidamente 
fundamentado.  

7.2 – Será adotado para reajustar os preços contratados o seguinte índice: IPCA (Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo). 

CLAUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

8.1 - A CONTRATANTE obriga-se a: 

a) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas 
contratuais e os termos de sua proposta; 
 
b) Efetuar à Contratada o pagamento do preço ajustado no presente contrato; 

 
c) Designar Servidor (es) responsável (eis) pelo acompanhamento e fiscalização do objeto deste contrato. 
 
8.2 - A CONTRATADA obriga-se a: 
 
a) Fornecer o objeto desta licitação de acordo com o indicado na Ordem de Serviços e Termo de Referência. 
b) Cumprir o prazo de entrega conforme estabelecido no Edital. 

c) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados ou prepostos 
durante o fornecimento do objeto licitado; responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos 
causarem ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de ação ou omissão culposa ou dolosa, 
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

d) Reparar os serviços que não forem realizados de acordo com as especificações do Termo de Referência, 
devendo fazê-lo no prazo determinado pela Secretaria Requisitante, sem ônus para o Município de Piúma. 
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e) Nos preços propostos já serão considerados incluídos todos os encargos, tributos, transporte, frete, seguros, 
contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias, bem como todos os outros custos relacionados 
aos demais serviços de apoio, os quais não acrescentarão ônus para a PMP. 

 
f) Executar os serviços objeto deste pregão, independente das quantidades solicitada, nos locais indicados pela 
Secretaria requisitante, dentro do prazo estipulado, sem custo adicional para o município.  

 
g) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários no 
fornecimento do objeto, nos limites estabelecidos pela Lei n. º 8.666/93. 

h) Responsabilizar-se pela integral realização dos serviços do objeto deste Contrato, inclusive no que se referir 
à observância da legislação em vigor. 

i)  Responsabilizar-se civil e penalmente pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não incluindo esta responsabilidade à fiscalização. 

j) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

k) Efetuar o pagamento de seus empregados nos prazos legais, independente do recebimento da fatura. 

l) Cercar seus empregados de garantias e proteções legais, nos termos da legislação trabalhista, inclusive em 
relação à higiene, segurança e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de segurança e 
proteção individual, no que couber, a todos os competentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por 
qualquer motivo estejam envolvidos com o fornecimento. 

m) A eventual aceitação do objeto por parte da CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA da 
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a se verificar 
posteriormente, circunstâncias em que as despesas de conserto ou modificação correrão por conta da 
CONTRATADA. 

n) A CONTRATADA deverá indicar preposto com poderes de decisão amplos e irrestritos, compatíveis com o 
objeto deste Contrato, que ficará responsável para responder junto ao CONTRATANTE, acerca de quaisquer 
falhas ou dúvidas ocorridas durante a vigência do Contrato, ficando desde já acordado que o mesmo deverá 
reportar-se exclusivamente ao servidor designado para acompanhamento e fiscalização. 

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 

9.1 - O pagamento será efetuado até o trigésimo dia contados do recebimento, que se dará de acordo com os 
termos deste edital, mediante a apresentação das respectivas faturas/notas fiscais, devidamente atestadas pelo 
(a) Fiscal do Contrato, acompanhadas dos respectivos documentos de regularidade fiscal (CND Federal, 
Estadual, Municipal da sede da empresa, INSS e FGTS) e trabalhista (CNDT).  
 
9.1.1 - Constatando o adquirente qualquer divergência ou irregularidade na nota fiscal/fatura, esta será 
devolvida ao Fornecedor para as devidas correções, não sendo devida, neste caso, correção sobre os valores, 
ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, 
devidamente corrigida. 
 
9.1.2 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64 e alterações 
posteriores.  
 
9.1.3 - Para efeito de pagamento para objetos/serviços com entrega programada, a Contratada deverá 
apresentar junto com a nota fiscal o comprovante de entrega dos objetos/serviços, assinados por servidor da 
unidade da Prefeitura Municipal de Piúma. Este comprovante de entrega será emitido pelo servidor 
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responsável pelo recebimento dos objetos/serviços; a quantidade apresentada em nota fiscal deve ser 
correspondente aos comprovantes de entrega atestados pelo servidor da P.M.P. 
 
9.2 - A PMP poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela 
Contratada, em decorrência de inadimplemento contratual. 
 
9.3 - O pagamento das faturas somente será feito em depósito bancário, sendo expressamente vedada á 
contratada a cobrança ou desconto de duplicatas por meio de rede bancaria ou de terceiros. 
 
9.4 - Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições previstas no Edital de 
Pregão Presencial/Eletrônica n° _______/201___ no que concerne a proposta e habilitação. 
 
9.5 - Caso a empresa seja optante pelo SIMPLES NACIONAL deverá apresentar, também, cópia do “Termo de 
Opção” pelo recolhimento de imposto naquela modalidade. 
Parágrafo único – Para efeito de pagamento a contratada deverá apresentar as notas fiscais devidamente 
atestada pela (s) Secretária (s) requisitante (s), juntamente com o atesto do servidor Sr._______________, 
designado pela Secretaria para fiscal do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 
10.1 – À Contratada que não cumprir integralmente as obrigações assumidas, garantido o contraditório e a 
ampla defesa, está sujeito às seguintes sanções: 
a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária de participação em licitação; 
d) declaração de inidoneidade; 
e) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública. 
 
10.1.1 - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a 
da alínea “b”, facultada a defesa prévia a interessada, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
10.2 – advertência – nos casos de: 
a) descumprimento da obrigação no âmbito do procedimento licitatório; 
b) descumprimento de obrigação em fase de execução contratual. 
 
10.3 – multas – nos seguintes casos e percentuais: 
10.3.1 - Será imposta ao fornecedor, pela autoridade competente, por atraso injustificado na entrega ou 
execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: 
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, 
calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30 
(trinta) dias de atraso; 
b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de 
serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em 
caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 
c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de 
entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nas alíneas “a” e “b” deste Item; 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pela inexecução total do contrato. 
 
10.3.2 -  A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade 
da falta cometida. 
 
10.4 - Suspensão temporária de participação em licitação: 
10.4.1 - Sanção imposta ao fornecedor, impedindo-o temporariamente de participar de licitações e de 
contratar com Administração, pelo prazo que esta fixar e será arbitrado de acordo com a natureza e a 
gravidade da falta, respeitado o limite de 02 (dois) anos. 
 
15.5 - Impedimento de licitar e contratar com a Administração:  
15.5.1 - Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, pelo prazo de 
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até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, 
especificamente nas hipóteses em que o licitante, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
 
10.6 - declaração de inidoneidade: 

10.6.1 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a 
Federação, 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 o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no Item 10.4.1. 
10.6.2 - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será declarada em 

função da natureza e gravidade da falta cometida. 

10.7 – As multas previstas no Item 10.3 serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas 
judicialmente, se for o caso. 
 
10.8 – As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 10.1, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso 
II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
11.1 - Constituem motivos de rescisão do contrato: 

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais;  

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
 
c) a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação a CONTRATANTE;  
 
d) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 
execução, assim como as de seus superiores;  
 
e) cometimento reiterado de falhas na sua execução, anotadas em registro próprio, pelo representante da 
CONTRATANTE designado para acompanhamento e fiscalização deste contrato; 
 
f) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil (recuperação judicial ou extrajudicial); 
g) a dissolução da sociedade; 
 
h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a 
execução deste contrato; 
 
i) razões de interesse público, de alta relevância e, amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela 
máxima autoridade da esfera administrativa da CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que 
se refere este contrato;  
j) a supressão, por parte da CONTRATANTE do fornecimento, acarretando modificação do valor inicial 
atualizado do contrato além do limite de 25% (vinte e cinco por cento), exceto quando acordado pelas partes, 
por meio de instrumento hábil.  
 
k) atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes do 
fornecimento do objeto, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 
assegurado, à CONTRATADA, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que 
seja normalizada a situação; 
 
l) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste 
contrato; 
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m) descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, da Lei 8.666, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

11.2 - A rescisão deste contrato poderá ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE; 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para CONTRATANTE; 

c) judicial, nos termos da legislação processual. 

11.3 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS PROCESSUAIS  
12.1 - O ato administrativo praticado no curso do contrato estará sujeito à interposição de recurso, nos termos 
do Art. 109 da Lei nº 8.666/93 e inciso XXXIV do Art. 5º da Constituição Federal, que deverá ser protocolado no 
endereço mencionado neste Contrato.  
 
12.2 - Dos atos da Administração referentes a este Contrato cabem: 
12.2.1 - Recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da ciência do Contratado da decisão, nos casos de: 
 
a) Aplicação das penas de advertência, multa ou de suspensão temporária. 
 
b) Rescisão do contrato a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93. 
12.2.2 - Representação no prazo de 05 (cinco) dias úteis da decisão relacionada com o objeto do Contrato, nas 
hipóteses não previstas no Item anterior. 
 
12.2.3 - Pedido de reconsideração da decisão do Prefeito Municipal que aplicar a penalidade de declaração de 
inidoneidade, no prazo de 10 (dez) dias da intimação do ato, podendo reconsiderar ou manter sua decisão. 
12.3 – A comunicação e o procedimento de aplicação das penalidades deverá ocorrer por notificação pessoal 
ou por correspondência com aviso de recebimento, e por Diário Oficial, no caso de não ser possível localizar a 
Contratada. 
12.4 - Os recursos previstos nesta Cláusula terá efeito suspensivo. 
 
12.5 – A aplicação das penalidades será decidida pela autoridade competente, sendo os eventuais recursos 
delas decorrentes dirigidos à própria autoridade competente, que deverá apreciá-lo no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, podendo reconsiderar ou, sendo mantida a decisão, encaminhar para decisão do Prefeito Municipal. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ANTICORRUPÇÃO 

13.1 - Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a 
quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria 
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não 
financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma 
direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, 
ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 
14.1 - A CONTRATANTE providenciará a publicação oficial do extrato deste contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
15.1 - Para dirimir as questões oriundas do presente contrato será competente o foro da Comarca de Piúma-ES.  

15.2 - Para firmeza e como prova de haverem entre si, justos e avençados, é lavrado o presente contrato, em 03 
(três) vias de igual teor e valia, assinadas pelas partes e 02 (duas) testemunhas.  
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Piúma - ES, ..... de ........... de 201___. 
 

______________________ 
xxxxxxxxxx 

Prefeito(a) de Piúma 
CONTRATANTE 

 

_____________________ 
CONTRATADA 

Testemunhas: 
Nome ______________________________________________  
Nº CPF ou RG________________________________________ 

Nome ______________________________________________  
Nº CPF ou RG________________________________________ 
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ANEXO 06 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 

MODELO PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 

REFER. CODIGO ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. TOTAL MENSAL TOTAL ANUAL

SINAPI-ES 92145 1.1

Caminhonete (Pick Up)                                                                                           

cabine simples, capacidade minima para 01 tonelada, duas portas. 

Conforme descrição do anexo I.                                                                                   

(já incluso Combustível e quilometragem livre)

H 200

SINAPI-ES 88264 1.2
Eletricista de Iluminação Pública                                                             

(salário mensal e periculosidade)
H 200

SINAPI-ES 88247 1.3 Auxiliar de Eletricista (salário mensal e periculosidade) H 200

 R$                        -   

SINAPI-ES 5928 2.1

Caminhão - Munck 

Montado em um veículo automotor com capacidade de 8 toneladas, 

equipado com malha e berço para transporte e içamento de postes 

com acionamento hidráulico. Conforme descrição do anexo I.                  

(já incluso Combustível e quilometragem livre)

H 50

SINAPI-ES 88264 2.2

Eletricista de Iluminação Pública                                                                

Trabalha em cesta aéreo                                                                                     

(salário mensal e periculosidade)

H 50

SINAPI-ES 88247 2.3 Auxiliar de Eletricista  (salário mensal e periculosidade) H 50

SINAPI-ES 88286 2.4 Motorista Operador de Munck H 50

SUBTOTAL ITEM 2.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA                                                                                 

CIDADE DAS CONCHAS

Serviço: ILUMINAÇÃO  

Locais: PIÚMA

Fonte: Custos Ref.  SINAPI- JUL/17                                                       

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DE MÃO DE OBRA: 121,25% 

(HORA) 76,03% (MÊS)

PLANILHA ORÇAMENTARIO

EQUIPAMENTOS/ MÃO DE OBRA                                                                                                                          

CAMINHONETE (P ICK  UP) - EQUIPE 01

EQUIPAMENTOS/ MÃO DE OBRA                                                                                                                                

CAMINHÃO MUNCK - EQUIPE 02

TOTAL DO VALOR 

SUBTOTAL ITEM 1.0

 

 
 
O Valor Total do lote deverá ser dado, também, por extenso: ______________________ 
Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias): ________________________________________________________   
DECLARO que nos preços ora propostos e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances, 
estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis à perfeita execução dos serviços objeto desta 
proposta. 
 
Razão Social:_____________________________________________________________________________________________________ 
CNPJ: _____________________________________________________________________________________________________________ 
Endereço:________________________________________________________________________________________________________ 
Telefones: ___________________________________________________________________ FAX: ______________________________ 
E-mail: ___________________________________________________________________________________________________________ 
Banco: ___________________________________ Agência: _______________________ Conta: ______________________________ 
Nome do representante legal para assinatura do Contrato: _________________________________________________ 
CPF: _____________________________________ Ident.: _________________________________________________________________ 
Cargo na Empresa ______________________________________________________________________________________________ 
Local/Data: ______________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
 
Obs: Documento apresentado dentro do Envelope 01 (Proposta Comercial) 


