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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO 138/2017 

 

Modalidade: PREGÃO N.º 087/2017 

 

Tipo: PRESENCIAL 

     

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços contínuos de 

manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública da sede e zona rural 

do Município de Salgueiro/PE, com fornecimento de eventuais materiais, mão de obra e 

equipamentos, conforme solicitação expressa da Secretaria de Serviços Públicos. 

  

 

RECIBO 

 

A Empresa ___________________________________________________________, 

CNPJ n.º _________________________, retirou este Edital de licitação e deseja ser 

informada de qualquer alteração pelo fax: ________________ telefone 

_______________ celular _________________e-mail __________________________. 

______________________, aos _______ /_______ / _______ 

Nome legível e Assinatura 

 
 

ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO AO SETOR DE LICITAÇÕES E 

CONTRATOS, PELO EMAIL: licitacao@salgueiro.pe.gov.br PARA EVENTUAIS 

COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS. O EDITAL PODERÁ SER ADQUIRIDO 

NO SITE DA PREFEITURA DE SALGUEIRO. 

 

 
A Prefeitura Municipal de Salgueiro não se responsabiliza por comunicações de 

quaisquer alterações realizadas neste edital à empresa que não encaminhar 

este recibo ou prestar informações incorretas no mesmo. 

 

Data e horário da Entrega dos Envelopes: 06.09.2017 às 08h30min.  

                                                               

Local da Entrega dos Envelopes: Rua Joaquim Sampaio, 279 – Nossa Senhora das 

Graças – CEP: 56000-000 – Salgueiro/PE. 

 



 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 

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

CNPJ: 11.361.243/0001-71 
2 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO 138/2017 

PREGÃO N.º 087/2017 

 
O Município de Salgueiro e a Pregoeira, designado pela Portaria nº 019, de 02 de 

janeiro de 2017, declaram que se acha aberta a Licitação na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, do tipo “menor preço”, julgamento global, objetivando a Contratação 

de empresa especializada para execução de serviços contínuos de manutenção 

preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública da sede e zona rural do Município 

de Salgueiro/PE, com fornecimento de eventuais materiais, mão de obra e equipamentos, 

conforme solicitação expressa da Secretaria de Serviços Públicos. Fazem parte deste 

instrumento convocatório os Anexos de I ao VII, conforme descrito abaixo: 

 

I – Termo de Credenciamento 

II – Declaração de cumprimento das condições de habilitação 

III – Especificações Técnicas Mínimas do Objeto/Roteiro - Termo de Referência 

IV – Modelo da Proposta 

V – Declaração ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da 

Constituição Federal. 

VI – Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte. 

VII – Minuta do Contrato  

 

 

A licitação será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto 

Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, além de, subsidiariamente, pela Lei Federal 

n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Lei Complementar 123/06 

alterada pelas Leis Complementares 128/2008 e 147/2014. 

 

A sessão pública de processamento do Pregão acontecerá no dia 06 de setembro de 

2017 às 08h30min (oito horas e trinta minutos), na sede do Setor de Licitações e 

Contratos – Rua Joaquim Sampaio, 279 – Nossa Senhora das Graças, Salgueiro/PE, e 

será conduzida pela pregoeira, com auxílio da equipe de apoio, conforme Portaria 

acima citada. 

  

1. DO OBJETO 

 

1.1 - Constitui objeto do presente Pregão a Contratação de empresa especializada para 

execução de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva do sistema de 

iluminação pública da sede e zona rural do Município de Salgueiro/PE, com fornecimento 

de eventuais materiais, mão de obra e equipamentos, conforme solicitação expressa da 

Secretaria de Serviços Públicos e as especificações descritas no ANEXO III deste Edital. 

 

2. DOS ENVELOPES 

 

2.1 - Os envelopes contendo a PROPOSTA e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

serão recebidos no endereço mencionado no preâmbulo deste edital, em sessão pública 

de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se 

apresentarem para participar do certame.  

 

2.2 - A propostas de preços e os documentos de habilitação deverão ser apresentados 

em dois envelopes opacos e lacrados, contendo em sua parte externa os seguintes 

dizeres: 

 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 
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SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 087/2017  

Serviços de Iluminação Pública  

[Razão social da empresa licitante] 

[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

 

ENVELOPE Nº. 02 – HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 087/2017 

Serviços de Iluminação Pública  

[Razão social da empresa licitante] 

[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

 

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1 - Os recursos financeiros para o pagamento dos serviços objeto deste Pregão 

correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

Órgão Orçamentário: 13000 

Unidade Orçamentária: 13001 

Função: 15 

Sub-função: 451 

Programa: 208 

Ação: 2165 

Despesa: 2527 

Elemento: 3.3.90.39.00 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

4.1- Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes do ramo de atividade 

econômica pertinente e compatível ao objeto deste Edital que satisfaçam 

plenamente todas as cláusulas deste edital, seus anexos e a legislação em 

vigor. 

 

Não poderão concorrer neste Pregão: 

 

a) as empresas que se encontrem em processo de falência, de dissolução, de fusão, de 

cisão ou de incorporação, estejam cumprindo suspensão temporária de participação em 

licitação ou impedimento de contratar com a Prefeitura de Salgueiro - PE, ou tenham sido 

declarados inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como 

licitantes que se apresentem constituídos na forma de empresas em consórcio. 

 

b) empresas cujos dirigentes sócios ou gerentes tenham qualquer vínculo como servidor 

ou empregado da Contratante, observado o disposto no inciso III, do artigo 9º, da Lei 

Federal nº 8.666, de 21.06.93; 

 

 

5. DO CREDENCIAMENTO 

 

5.1 - Para fins de credenciamento junto A Pregoeira, a Licitante deverá enviar um 

representante munido de documento que o credencie à participação, respondendo este 

pela representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se 

exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, bem como de 

documento que o indica a participar deste procedimento licitatório e que contenha 

autorização para responder por sua representada (Licitante); 
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5.1.1 - Como documento válido de indicação para credenciamento somente será aceito 

Instrumento Público de Procuração ou Instrumento Particular com firma reconhecida, 

outorgando, ao representante, poderes gerais para a prática de todos os atos inerentes 

ao Pregão, especialmente para formular ofertas e lances de preços, em nome da 

empresa representada. No Anexo I encontra-se um modelo de Instrumento Particular de 

Procuração para atender essa exigência; 

 

5.1.2 – No caso de Instrumento particular de procuração, deverá ficar comprovado que o 

subscritor da procuração tem poderes para tal delegação, mediante a apresentação de 

cópia do contrato social e/ou outro documento constitutivo, devidamente registrado em 

cartório. 

 

5.1.3 - Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da Licitante, deverá apresentar 

cópia do respectivo estatuto ou contrato social, com todas as suas alterações, salvo 

se os mesmos estiverem consolidados no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações, conjuntamente com o documento de 

identidade.  

 

5.2 - O credenciamento é condição obrigatória para que o representante possa atuar na 

etapa de oferecimento de lances verbais neste Pregão (Art. 11, inc. IV do Decreto nº 

3.555 de 08/08/2820); 

 

5.3 - Se, após o credenciamento, o representante da Licitante se ausentar da sala em 

que se realiza a sessão, o processo não será suspenso e caso se faça necessária à 

participação do mesmo e este estiver ausente, será reputada sua desistência. O retorno 

posterior do representante ausente não implicará no refazimento dos atos praticados em 

sua ausência, sendo considerados convalidados. 

 

5.4 - Os documentos apresentados deverão ser entregues em original ou por qualquer 

processo de cópia legível e autenticada por cartório competente ou por servidor da 

Administração. As cópias reprográficas dos documentos também podem ser autenticadas 

pela Pregoeira ou Membro da Equipe de apoio, a partir do original, até às 12 horas do 

último dia útil anterior à data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes 

documentação. (A Pregoeira e/ou Equipe de Apoio não autenticará os 

documentos no dia da sessão). 

 

5.5 - A Procuração e documentos enumerados no item 5.1.2 e 5.1.3, e subitens, 

deverão ser entregues separadamente dos envelopes 01 (proposta de preços) e 

02 (habilitação). 

 

5.6 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada. 

 

5.7 - Os documentos relacionados no subitem 5.1.2 e 5.1.3 (contrato social, estatuto 

e/ou outro documento constitutivo e Instrumento de procuração) não precisarão 

constar no envelope de “Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o 

credenciamento neste Pregão. 

 

5.8 – A licitante vencedora, por ocasião da assinatura do contrato, se desejar ser 

representada por procurador, deverá apresentar no ato de subscrição instrumento 

procuratório público ou particular, com firma reconhecida, observando o modelo 

constituído no Anexo I. 

 

5.8.1 – Não será admitida procuração com poderes gerais que não guardem 

especificidade com o Certame em referência. 
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5.8.2 – As empresas licitantes que optarem em enviar envelopes para a sessão 

deverão, obrigatoriamente, apresentar fora dos envelopes de habilitação e 

proposta financeira os documentos inerentes ao credenciamento, sob pena de 

serem consideradas descredenciadas e não participarem da sessão. 

 

5.9 - A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do 

tratamento diferenciado previsto na lei Complementar 123/2006, alterada pelas 

Leis Complementares 128/2008 e 147/2014 deverá ser comprovada mediante 

apresentação da seguinte documentação:  

 

I – Empresas (ME/EPP) optantes pelo Sistema Simples de Tributação:  

 

a) comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da receita 

Federal, 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm; 

 

b) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 

impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06 (modelo anexo VI) 

 

II – Empresas (ME/EPP) NÃO optantes pelo Sistema Simples de Tributação:  

 

a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE comprovando 

ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 3º da LC 

123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008 e 147/2014;  

 

b) cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e 

respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE;  

 

c) comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

– CNPJ;  

 

d) cópia do contrato social e suas alterações;  

 

e) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 

impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/06. alterada pelas 

Leis Complementares 128/2008 e 147/2014 (modelo anexo VI) 

 

5.10 - Os documentos relacionados nos subitens 5.9, para efeito de 

comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

poderão ser substituídos pela certidão expedida pela Junta Comercial, nos 

termos da Instrução Normativa do DNRC nº 103, publicado no DOU do dia 

22/05/2827. 

 

5.11 – A falta da apresentação de qualquer dos documentos anteriormente citados nos 

itens: 5.9 e 5.10, no ato do credenciamento, fora dos envelopes, juntamente com a 

declaração de enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte, não 

obrigará ao tratamento privilegiado determinado na Lei Complementar 123/06, alterada 

pelas Leis Complementares 128/2008 e 147/2014. 

 

6. DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 

 

6.1 - O licitante deverá apresentar declaração de pleno atendimento aos requisitos de 

habilitação, podendo utilizar como modelo o estabelecido no ANEXO II deste Edital 

(Declaração de cumprimento das condições de habilitação). A referida declaração 

deverá ser apresentada fora dos envelopes de Proposta de Preços e de Documentos de 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm
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Habilitação. O licitante credenciado de acordo com o item 5 poderá preencher a referida 

declaração no início da sessão, onde as cópias estarão disponíveis. 

 

6.2 – Os licitantes enquadrados como microempresas, microempreendedor individual ou 

empresas de pequeno porte devem apresentar declaração do próprio licitante, conforme 

modelo deste Edital – Anexo VI, para efeito de aplicação da Lei Complementar n.º 123, 

de 14 de dezembro de 2006, alterada pelas Leis Complementares 128/2008 e 147/2014, 

podendo anexar a esta declaração o extrato de Pesquisa Fiscal, emitido por órgão do 

Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal. A referida declaração deverá 

também ser apresentada fora dos envelopes de Proposta de Preços e de 

Documentos de Habilitação. O licitante credenciado de acordo com o item 5 poderá 

preencher a referida declaração no início da sessão, onde as cópias estarão disponíveis. 

 

7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

7.1 - A proposta de preços deverá ser apresentada conforme Anexo IV em uma única 

via, datilografada ou digitada de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 

datada e assinada pelo representante legal do licitante. 

 

- A proposta de preço deverá conter as seguintes indicações: 

 

a) Razão Social e CNPJ. 

 

b) Número do Pregão. 

 

c) Descrição do objeto da presente licitação. A descrição das características especificadas 

para os materiais deverão obedecer à mesma sequência utilizada para descrever as 

especificações exigidas, conforme Anexos III e IV do Edital; 

 

d) Preço unitário (por unidade) e global em real, do objeto, com no máximo 02 (duas) 

casas decimais, conforme especificações, entendido o preço total como sendo preço 

unitário multiplicado pela quantidade solicitada, obrigatoriamente em algarismos 

arábicos, prevalecendo, em casos de divergência, o produto do valor ofertado como 

preço unitário, pela quantidade licitada. Deverão estar incluídos no preço total ofertado 

todos os custos do frete, instalação (quando houver), mão-de-obra, ICMS, e outros 

encargos que venham incidir nos serviços objeto deste certame, abrangendo, assim, 

todos os custos com os equipamentos, materiais e serviços necessários à execução do 

objeto em perfeitas condições de uso e a manutenção destas condições durante o prazo 

de contrato. 

 

e) Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega 

dos envelopes. Se por falha do proponente a proposta não indicar o prazo de sua 

validade, esta será considerada válida por 60 (sessenta) dias independentemente de 

qualquer outra manifestação. 

f) Deve informar o prazo de execução dos serviços que será de 12 (doze) meses, após a 

solicitação oficial da Secretaria, conforme o item 11.1 deste Edital, a partir da assinatura 

do contrato. 

g) Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e se 

sujeitando às cláusulas e condições do presente Edital; 

 

h) Assinatura do responsável legal da empresa. 

 

8. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

8.1 - Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderão ser apresentados em 
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cópias reprográficas autenticadas por Tabelião de Notas ou por publicações em órgão da 

imprensa oficial. As cópias reprográficas dos documentos também podem ser 

autenticadas pelo O Pregoeiro ou Membro da Equipe de apoio, a partir do original, até às 

12 horas do último dia útil anterior à data marcada para o recebimento e abertura dos 

envelopes documentação. (O Pregoeiro e Equipe de Apoio não autenticará os 

documentos no dia da sessão). As cópias reprográficas ficarão retidas no processo; 

 

8.2 Os documentos emitidos via internet, por órgãos ou entidades públicas, e suas 

cópias reprográficas dispensam a necessidade de autenticações. A Administração não se 

responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da 

verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 

alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  

 

8.3 Para habilitação serão exigidos, exclusivamente, os seguintes documentos: 

 

8.3.1 - Documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

a) Cédula de identidade dos sócios, diretor e/ou empresário individual;  

 

b) Prova de registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

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

tratando de sociedades comerciais, com prova da Diretoria em exercício e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documento (ATA) de eleição de seus 

administradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os objetos sociais, a 

execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação; 

 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

 

e) 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; 

 

8.3.2 – Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA: 

  

 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ); com situação ativa. 

 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou Município, se houver, 

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

compatível com o objeto do edital; 

 Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União;  

 Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal; 

 Certidão Negativa expedida pela Prefeitura Municipal de Salgueiro – para empresas 

sediadas nesta cidade – ou pela Prefeitura relativa à sede ou domicílio da empresa e 

quitação com o ISS; 

 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS (Certidão Negativa de 

Débito - CND); 

 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certificado de Regularidade do 

FGTS - CRF); 

 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, fornecida 
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pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho, com prazo de validade em vigor, nos termos do 

art. 642-A da CLT c/c o art. 29, Inciso V da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 2153. 

 

8.3.2.1 – Os licitantes que se enquadrarem na categoria de microempresa ou empresa 

de pequeno porte ou microempreendedor individua deverão apresentar toda a 

documentação requerida, mesmo que apresente qualquer restrição quanto à sua 

regularidade fiscal, a fim de que possa ser aplicado o disposto do artigo 43 da Lei 

Complementar 123/2006, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e 

art. 4º §1º do Decreto Federal nº 8.538/2015. 

 

8.3.2.2 – Havendo restrição na regularidade fiscal da microempresa, empresa de 

pequeno porte e microempreendedor individual, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 

Administração, para regularização, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme o 

art. 43 § 1º da Lei Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008 

e 147/2014 e o § 2º, I do Decreto Federal nº 8.538/2015.   

 

8.3.3 - Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 

a) Comprovação de Capital Social, através de contrato social registrado na Junta 

Comercial, igual ou superior a 10% (dez por cento), do valor global da proposta que 

a licitante apresentará.  

 

b) Certidão negativa de falência e concordata e/ou recuperação judicial expedida dentro 

de um prazo máximo de 60 (sessenta) dias anteriores à sessão de entrega e abertura 

dos envelopes de habilitação, pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou dentro do 

prazo de validade constante no documento. 

 

c) - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, nos 

Termos do art. 31, inc. I, da Lei Federal nº 8.666/93. Balanço Patrimonial do último 

exercício social já exigível e apresentado na forma da lei, registrado na Junta Comercial, 

que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta; 

 

c.1) - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por 

Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho 

Regional de Contabilidade e pelo proprietário da empresa licitante. Serão considerados 

aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim 

apresentados: 

 

1) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 

 

- Publicados em Diário Oficial; ou 

 

- Publicados em jornal de grande circulação; ou  

 

- Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante; 

 

2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

- Por fotocópia das páginas do livro Diário onde o balanço e as demonstrações contábeis 

foram levantadas, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, ou 

- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados; 
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3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014 - Lei das Microempresas e 

das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES NACIONAL": 

- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

4) Sociedade criada no exercício em curso: 

- Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

 

c.2) - A licitante deverá apresentar memorial de cálculo, com base no Balanço do 

último exercício social, comprovando a boa situação financeira da empresa, de acordo 

com os seguintes índices: 

 

 

a) Liquidez Corrente 

 

LC     = 

 

AC 

PC 

   

 

b) Liquidez Geral 

 

LG     = 

 

AC + RLP 

PC + ELP 

   

 

c) Solvência Geral 

 

SG     = 

 

    AT___ 

PC+ELP 

   

 

AC –  Ativo Circulante                              PC –  Passivo Circulante 

RLP –  Realizável a Longo Prazo                 ELP – Exigível a Longo Prazo 

PL –  Patrimônio Liquido                          AT -  Ativo Total 

 

  C.3) - A LICITANTE QUE APRESENTAR RESULTADO MENOR DO QUE 1,00 (UM), EM 

QUALQUER UM DOS ÍNDICES REFERIDOS DEVERÁ COMPROVAR O PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO CORRESPONDENTE À PELO MENOS 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DO 

TOTAL DOS SERVIÇOS. A LICITANTE QUE NÃO APRESENTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO 

DOS ÍNDICES, A COMISSÃO SE RESERVA O DIREITO DE CALCULAR. 

 

  C.4) - AS EMPRESAS COM MENOS DE UM EXERCÍCIO FINANCEIRO DEVEM 

CUMPRIR A EXIGÊNCIA DESTE ITEM MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE BALANÇO 

DE ABERTURA OU DO ÚLTIMO BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO, CONFORME 

O CASO. 

 

c.5) - Os balanços emitidos via Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital - 

Sped Fiscal, só será aceito mediante recibo de entrega emitido pelo Sistema, de 

acordo com o Decreto nº 8.683, de 25 de fevereiro de 2016. 

 

8.3.4 - O cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, 

será comprovado mediante documento firmado pelo interessado ou seu representante 

legal, em que declare, sob as penas da lei, que não emprega mão-de-obra que constitua 

violação ao disposto naquele preceito constitucional. 

 

8.3.4.1 – Documentos comprobatórios de que a pessoa que assinou as declarações 

exigidas nos subitens 6.1, 6.2 e 8.3.4 têm poderes para tal.  

 

8.3.5 - Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

a)  Prova de inscrição ou registro da empresa junto ao  Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia – CREA e ou CAU, em situação regular e em vigor.   
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b) Certidão de registro da empresa e de seu responsável técnico junto ao CREA, em 

situação regular e em vigor.   

 

c) Atestados de capacidade técnica emitidos em nome da proponente licitante ou do 

responsável técnico, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

devidamente registrado no CREA, através de CAT  –  Certidão de Acervo Técnico quando 

se tratar do responsável técnico, comprovando ter realizado serviço compatível com o 

ora licitado.    

 

d) Comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente, profissional detentor 

de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviços de características 

semelhantes ao objeto da presente licitação, uma equipe  técnica composta por 01(um) 

Técnico de Segurança  ou um Engenheiro de Segurança do Trabalho, e 01(um) 

Engenheiro eletricista. A comprovação de vínculo profissional será efetuada por meio da 

apresentação da cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como 

contratante, ou do contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio, 

ou ainda do contrato de trabalho, este com firma reconhecida.   

 

e)Declaração de anuência de seus responsáveis técnicos.  

 

8.3.5.1 -  Outras Declarações:  

  
f)Declaração de que disponibilizará na data de assinatura do contrato, pessoal técnico 

especializado, veículos e equipamentos necessários e indispensáveis ao bom andamento 

dos serviços.   

 

g)Declaração do licitante de que tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme modelo 

constante do Anexo V.  

 

8.4 - Todos os documentos exigidos no item 8.3 deverão constar no envelope de 

habilitação. 

 

8.4.1 - Os documentos relacionados no subitem 5.1.3 (estatuto ou contrato social) 

não precisarão constar no envelope de “Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o 

credenciamento neste Pregão. 

 

9. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  

 

9.1 - No horário e local indicado no preâmbulo será aberta a sessão de processamento 

do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do 

certame. 

 

9.2 - Após o credenciamento, os licitantes entregarão a pregoeira a Declaração de 

cumprimento das condições de habilitação - Anexo II e VI – Declaração de 

Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, esta última 

caso seja necessário (Fora do envelope) e, em envelopes separados, a Proposta de 

Preços (ENVELOPE Nº 01) e os Documentos de Habilitação (ENVELOPE Nº 02). 

 

9.3 - Declarada aberta à sessão pela pregoeira, não mais serão admitidos novos 

Licitantes. 

 

9.4 - A análise das propostas pela pregoeira visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

 

 Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital. 
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b)  Que apresentem preço excessivo ou manifestamente inexequível. 

 

9.5 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das 

operações aritméticas, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-

se como correto o preço unitário, que poderá ser grafado também por extenso. As 

correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 

 

9.6 - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 

observância dos seguintes critérios: 

a) seleção da proposta de menor preço e, no caso de empate, das propostas de 

menores preços e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores 

àquele(s). 

 

b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea 

anterior, serão selecionados os itens propostos que apresentarem os menores 

preços, até o máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços, serão 

admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de 

licitantes. 

 

c) para efeito de seleção será considerado o menor preço global.  

 

d) no caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio, para ofertar 

lances, com a participação de todas as licitantes. 

 

e) No caso de empate entre duas ou mais propostas e, após obedecido o disposto no § 

2º do art. 3º da Lei n.º 8.666/93, o vencedor será escolhido mediante sorteio público, 

salvo se houver na margem de 5% (cinco por cento) sobre o menor preço alguma 

microempresa ou empresa de pequeno porte, que deverá ser convocada para apresentar 

nova proposta, de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo 

máximo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão, conforme reza o artigo 44 §2º c/c 

o artigo 45, § 3º da Lei Complementar 123/06. 

 

9.7 - A pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 

formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os 

demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de 

empate de preços. 

 

9.8 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço. 

 

9.9 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira, 

implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do 

último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

 

9.10 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Licitante 

desistente às penalidades previstas neste Edital. 

 

9.11 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 

dessa etapa declinarem da formulação de lances. 

 

9.12 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas dos licitantes que 

efetuaram lances ou não, na ordem crescente dos valores.  

 



 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 

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

CNPJ: 11.361.243/0001-71 
12 

 

9.13 - A pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 

redução do preço. 

 

9.14 - Após a negociação, se houver, a pregoeira examinará, com auxílio da equipe de 

apoio, a aceitabilidade do menor preço e a compatibilidade do objeto proposto com o 

especificado no Edital, decidindo motivadamente a respeito. 

 

9.15 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 

apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, 

juntada aos autos para fins de realização do julgamento. 

 

9.16 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo 

os documentos de habilitação de seu autor. 

 

9.17 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o 

licitante será habilitado e declarada vencedor do certame, ficando o mesmo convocado a 

apresentar nova proposta no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, mediante fax 

e/ou e-mail, com envio posterior do original e/ou pessoalmente, contados, da 

data da realização do pregão. A não apresentação ensejará aplicação das 

penalidades legalmente prevista, bem como na sua desclassificação. 

 

9.18 - Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este Pregão não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem aos materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração. 

 

 - Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências para a 

habilitação, a pregoeira examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com 

o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as 

condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável 

cujo autor atenda aos requisitos, caso em que será declarado vencedor. 

 

9.20 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 

ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela pregoeira, Equipe de Apoio e 

pelos Licitantes presentes. 

 

10.  DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

10.1 - No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção de recorrer, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias 

para apresentação das razões do recurso, ficando os demais desde logo intimados para 

apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término 

do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos. 

 

10.1.1 - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, 

bem como os que forem enviados por fax e/ou e-mail. 

  

10.1.2 - As razões dos recursos deverão ser apresentadas por escrito, 

devidamente assinada pelo representante legal do licitante, protocoladas 

tempestivamente no Setor de Protocolo, na Prefeitura Municipal de Salgueiro, 

no endereço: Rua Joaquim Sampaio, Nº 279, térreo, Nossa Senhora das Graças - 

SALGUEIRO/PE – CEP: 56.000-000, no horário das 08 às 12 horas, dirigida à 

autoridade superior competente, o qual decidirá sobre os recursos após 

apreciação do parecer da pregoeira. 
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10.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 

decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pela pregoeira ao 

licitante vencedor e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a 

homologação. 

 

10.3 - Interposto o recurso, a pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 

 

10.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e 

homologará o procedimento.  

 

10.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

10.6 - A adjudicação será feita na totalidade do objeto. 

 

10.7 - A pregoeira ou a autoridade superior poderá pedir esclarecimentos e promover 

diligências, em qualquer fase da licitação e sempre que julgar necessário, fixando prazos 

para atendimento, destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo. 

 

11. DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DO OBJETO DA 

LICITAÇÃO. 

 

11.1 – Os serviços objeto deste pregão deverão ser iniciados, no prazo de 20 (vinte) 

dias, após solicitação oficial da Secretaria, nos locais onde a empresa vencedora forneça 

os serviços, a partir da assinatura do contrato e/ou emissão do empenho e terá vigência 

de 12 (doze) meses. 

 

11.2 - Os serviços executados deverão ser conforme descrito no anexo III deste Edital. 

O CONTRATANTE se reserva o direito de devolver, no todo ou em parte, os serviços 

entregues que não atenderem ao que ficou estabelecido no edital e no contrato e/ou que 

não estejam adequados para o uso. 

 

11.3 - Caso haja interrupção ou atraso na prestação dos serviços solicitados, a 

CONTRATADA entregará justificativa escrita em até 24 horas contadas do prazo de 

execução constante do item 11.1. A justificativa será analisada pelo CONTRATANTE que 

tomará as providências necessárias para adequação dos serviços. 

 

11.4 - Os serviços prestados serão entregues somente à pessoa credenciada pelo 

CONTRATANTE, que informará os pacientes a serem atendidos, bem como a data da sua 

realização. Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o pedido, a nota fiscal será 

atestada; 

 

11.5 – A Proponente vencedora obriga-se a prestar o objeto deste PREGÃO, em 

conformidade com as especificações descritas no Anexo III deste Edital e na sua 

Proposta Financeira apresentada, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do 

mesmo, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), caso não esteja em conformidade com 

as referidas especificações, ficando a CONTRATANTE com o direito de rejeitar no todo ou 

em parte os serviços executados. 

 

11.6 – O recebimento se efetivará nos seguintes termos: 

 

11.6.1 – Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos 

serviços com a especificação. 
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11.6.2 - Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos serviços e 

consequente aceitação pelo setor competente. 

 

11.6.3 – Recebidos os serviços, e se a qualquer tempo durante a sua utilização normal, 

vier a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á à imediata 

substituição dos mesmos. 

 

11.7 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da 

licitante vencedora pela qualidade, correção e segurança do objeto contratual.  

 

12. DO PAGAMENTO 

 

12.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, até o 10º dia útil, após a efetiva 

prestação dos serviços e apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo 

funcionário responsável da Secretaria de Serviços Públicos. 

 

12.2 – A LICITANTE que vier a ser contratada ficará sujeita à multa diária 

correspondente a 1% (um por cento) do valor da fatura, pelo não cumprimento do 

fornecimento, desde que comprovada a responsabilidade da CONTRATADA. O valor 

correspondente deverá ser descontado na fatura mensal. 

 

12.3 – Nenhum pagamento será efetuado à LICITANTE que vier a ser contratada que 

esteja em débito para com a Administração, enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade. 

 

12.4 - A LICITANTE que vier a ser contratada deverá apresentar a Secretaria de 

Serviços Públicos, para fins de recebimento das faturas mensais, os seguintes 

documentos atualizados: 

 

I – Certidão Negativa de Débitos para com o INSS (CND), na forma exigida pela 

Constituição Federal em seu art. 195, § 3º; 

 

II – Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal; 

III – Certidão de Regularidade com o FGTS.  

IV - Certidão de quitação de Tributos Federais, administradas pela Secretaria da Receita 

Federal. 

V – Certidão Negativa de débitos de Tributos e Contribuições Municipais; 

VI - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas. 

 

12.5 - O pagamento somente será feito mediante crédito aberto em conta corrente em 

nome da Contratada. 

 

12.6 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não 

tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de 

atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a 

correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte 

fórmula: 

EM = I x N x VP 

Onde:  

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I      = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX/100)        I = (6/100)  I = 0,0001644 
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        365                        365 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

12.6.1 - A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota 

fiscal seguinte ao da ocorrência. 

 

12.7 – O produto resultante de 1% (um por cento) sobre todos os valores e 

pagamentos realizados pelo Município de Salgueiro, relativos ao objeto deste 

edital serão creditados, automaticamente, no FUNDO MUNICIPAL DE APOIO 

AOS PEQUENOS NEGÓGIOS. 

 

13. DAS PENALIDADES 

 

13.1 – O contratado ficará sujeito a multa moratória de 0,5% (cinco décimo por cento) 

ao dia, sobre o valor total do contrato pelo não cumprimento do prazo fixado neste 

edital, ou pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual. 

 

13.2 – A multa a que se refere o item anterior será descontada dos pagamentos devidos 

pela, da garantia contratual ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou 

judicialmente e poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções já 

previstas. 

 

14. PRAZO DE VIGÊNCIA E DA CONTRATAÇÃO 

 

14.1 - O contrato terá vigência de 12 meses, podendo este, ter seu prazo prorrogado ou 

ser rescindido se assim for da vontade das partes, na conformidade do estabelecido na 

Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

14.2 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante a convocação 

do adjudicatário no prazo máximo de 02 (dois) dias para a assinatura do contrato. 

 

14.3 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de 

débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos 

de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de 

informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 

documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente 

justificada.  

 

14.4 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 

Adjudicatária será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a 

situação de regularidade de que trata o subitem 14.3 deste item 14, mediante a 

apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena 

de a contratação não se realizar.  
 
15. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

15.1 - Conforme Art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, “Quem, 

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, ficará impedido de licitar e contratar com a 

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, 

ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV 
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do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 

previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.” 

15.2 - A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente 

com as multas da Cláusula Sétima da Minuta do Contrato.  

 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

16.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa, respeitada à igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde 

que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

16.2 - O resultado e demais atos passiveis de divulgação pertinentes a esta licitação 

serão divulgados no site do Diário Oficial dos Municípios, 

http://www.diariomunicipal.com.br/amupe e demais meios da imprensa oficial, quando 

necessário.   

 

16.3 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão 

à disposição para retirada após a celebração do contrato, na Sala da pregoeira e Equipe 

de Apoio, na sede da Prefeitura Municipal de Salgueiro, no Setor de Licitações e 

Contratos – Rua Joaquim Sampaio, nº 279 (térreo), Nossa Senhora das Graças – 

Salgueiro/PE. 

 

16.4 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das 

propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 

ato convocatório do Pregão, que deverá ser encaminhado ao Setor de Protocolo da 

Prefeitura Municipal de Salgueiro. 

 

16.5 - A petição devidamente protocolada na Prefeitura Municipal de Salgueiro – 

1º andar será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas. 

 

16.6 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame.  

 

16.7 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela pregoeira. 

 

16.8 - O vencedor deverá, durante a execução contratual, manter as condições de 

habilitação apresentada na licitação. 

 

16.9 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Salgueiro, Estado de Pernambuco. 

 

16.10 - O edital poderá ser adquirido mediante solicitação, com a apresentação de mídia 

digital, na sala da pregoeira e membros da Equipe de Apoio, os quais prestarão todos os 

esclarecimentos solicitados pelos interessados neste Pregão, estando disponível para 

atendimento nos dias úteis, das 08h às 12h, no edifício na sede da Prefeitura Municipal 

de Salgueiro - PE, sito na Rua Joaquim Sampaio, 279 – Térreo, Nossa Senhora das 

Graças – Salgueiro/PE, fone (87) 3871-7070, ou ainda, poderá ser consultado e/ou 

retirado pelo site: www.salgueiro.pe.gov.br 

 

Salgueiro - PE, 22 de agosto de 2017. 

 

     

    Carla Vanessa Medeiros Soares 

 Pregoeira do Município de Salgueiro 

 

http://www.salgueiro.pe.gov.br/
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(PAPEL TIMBRADO) 

 

 

ANEXO I 

 

 

Modelo da Procuração 

 

OUTORGANTE: (nome, endereço, razão social, etc.) 

OUTORGADO: (nome e qualificação do representante) 

 

OBJETO: representar a outorgante perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO NO 

PROCESSO LICITATÓRIO 138/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 087/2017. 

 

 

 

PODERES: apresentar PROPOSTA e DOCUMENTOS após o certame, prestar declaração de 

que o outorgante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, Estadual e 

Municipal, Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, bem 

como de que atende às exigências do Edital quanto à habilitação jurídica e qualificações 

técnica e econômico-financeira, formular ofertas e lances de preços nas sessões públicas, 

assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor 

recursos, assinar Contratos/Pedidos de Compra, assim como assinar todos e quaisquer 

documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

 

LOCAL E DATA 

ASSINATURA 

 

_______________________, _____ de _________________ de 2017. 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Nome, Ass. E CNPJ 

 

 

 

 

 

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

Ào  

Setor de Licitações e Contratos  

Ref.: PREGÃO N.º 087/2017 

 

Prezados Senhores, 

 

Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do 

artigo 4º da Lei Federal n.º 10.520 de 17.07.2002, sob as penalidades cabíveis, que 

cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital. 

 

Local e data 

 

 

____________________________________________ 

(Empresa e assinatura do responsável legal) 
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ANEXO III 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO OBJETO – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO  

A região onde o município se localiza foi habitada originalmente pelos índios Cariris, 

sendo, posteriormente, ocupada por habitantes oriundos da região sul do estado do Ceará, 

atraídos pela abundância e pela fertilidade dos solos. Em 1835, Manuel de Sá Araújo cumpre a 

promessa a Santo Antônio dedicando-lhe uma capela. A construção da capela foi feita no ano 

seguinte ao reaparecimento do filho sumido do fazendeiro, o qual havia desaparecido das 

terras do seu pai, passando três dias perdido na caatinga, sendo encontrado em baixo de 

um Salgueiro brincando. Os trabalhadores que ergueram a capela estabeleceram algumas 

residências próximas, dando origem ao primeiro povoado do município. 

Conhecida como a "Encruzilhada do Nordeste" por se situar na parte mais central da 

Região Nordeste - pode ser considerada equidistante de praticamente todas as capitais 

nordestinas - Salgueiro é a principal cidade da região do sertão central pernambucano, 

detendo, a nível regional, um comércio diversificado. No município se localiza o ponto central 

das operações da Transnordestina, ferrovia que conecta o Porto de Suape, no litoral sul 

pernambucano, ao cerrado do Piauí e ao Porto do Pecém, no Ceará. Salgueiro ainda é cortado 

pelos canais da Transposição do rio São Francisco, obras que prometem levar a água do rio 

São Francisco ao Ceará, ao sertão paraibano e ao potiguar. 

 

2. A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICO  

Os objetivos da secretaria de serviços público para Iluminação Pública: 

 

 Administração e controle do ativo técnico da Iluminação Pública; 

 Elaboração de projetos de ampliação, remodelação e eficientização do sistema de 

Iluminação Pública;  

 Programação e controle da manutenção da Iluminação Pública; 

 Contratação e administração dos serviços, envolvendo o sistema de Iluminação Pública; 

 Acompanhamento e fiscalização dos contratos de terceirização referentes à atividade de 

manutenção da Iluminação Pública; 

 Promover à aquisição através de licitação, de materiais e acessórios para a realização 

de atividades de ampliação, remodelação e manutenção do sistema de Iluminação 

Pública; 

 Prestar orientação aos secretários no controle das despesas com o custeio da Energia 

Elétrica, tanto da Iluminação Pública, quanto dos prédios públicos; 

 Promover campanhas de combate ao desperdício de Energia Elétrica, difundindo o uso 

racional da energia elétrica entre os servidores públicos municipais; 

 

3. OBJETIVO E JUSTIFICATIVA 

 

3.1 OBJETIVO  

O objetivo deste Projeto Básico é apresentar as condições e especificações técnicas, e os 

projetos básicos necessários para a execução dos Serviços de engenharia elétrica concernentes 

a serviços de manutenção do parque de iluminação pública do município, constante nas 

tabelas dos Anexos VI e VII. Abrange obras e serviços de operação, manutenção e todas as 

demais atividades para atendimento das necessidades do município relativas à rede de 

iluminação pública nas praças, logradouros e demais espaços públicos. Inclui o fornecimento 

de materiais e todas as atividades necessárias a isso, emissão de relatórios estatísticos 

necessários, obedecendo às normas técnicas pertinentes e aos critérios e parâmetros técnicos 

de qualidade estabelecidos no Edital e seus anexos, tendo como diretrizes: 

 Estabelecimento de cronograma de migração da rede pública de iluminação considerada 

prioritariamente a maior vida útil média dos equipamentos, nas proximidades de locais de uso 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cariri
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Salgueiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transnordestina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_de_Suape
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piau%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_do_Pec%C3%A9m
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transposi%C3%A7%C3%A3o_do_rio_S%C3%A3o_Francisco


 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 

 
20 

Rua Joaquim Sampaio, 279 – Nossa Senhora das Graças – CEP: 56000-000 – Salgueiro – PE - Fone: (87) 3871 7070 
CNPJ: 11.361.243/0001-71 

de menores, idosos e portadores de necessidades especiais (escolas, hospitais e postos de 

saúde), entradas e saídas do município, postos de guarda municipal e delegacia e elenco de 

prioridades especificas da Administração Municipal; 

 Implantação em até 03 (três) meses, contados da data de assinatura do Contrato e da ordem 

de serviço, de programa de inspeção de qualidade nos equipamentos a serem instalados na 

rede de iluminação pública do município; 

 Implantação do plano de manejo e destinação dos resíduos e equipamentos em desuso 

prevendo descarte eco sustentável que elimine a possibilidade de derramamento de 

substâncias nocivas ao meio ambiente. A 

implementação deverá ser efetivamente identificada em até 120 (cento e vinte) dias contados 

da data de assinatura do Contrato a ser celebrado, conforme PGIRS devidamente apresentado 

pela empresa no ato da contratação; 

 Percentual máximo admissível de luminárias com lâmpadas mistas, PL e incandescentes 

internamente: 2% (somente aceitável Vapor de Sódio, Vapor Metálico e Vapor Mercúrio). 

 

3.2 JUSTIFICATIVA  

Justifica-se a presente licitação na Resolução Normativa (REN) ANEEL 414/2010 na qual os 

municípios brasileiros atendidos pela Concessionária de Energia Elétrica e demais contratados 

obrigam-se de receber e administrar os sistemas de Iluminação Pública dos municípios. O 

Município não dispõe em seu quadro funcional de profissionais suficientes, nem capacitados, da 

área de Iluminação Pública que possa atender a demanda municipal para desenvolver os 

estudos e projetos necessários, bem como o acompanhamento gerencial de sua manutenção, 

remodelação, eficientização e ampliação da referida rede de Iluminação Pública, tornando-se 

imprescindível a contratação de uma empresa especializada em acompanhamento de serviços 

de projetos, implantação, expansão, operação e manutenção das instalações de Iluminação 

Pública, com a dimensão e complexidade semelhantes ao requerido no presente Projeto 

Básico. 

 

4. MISSÃO E COMPROMISSO DA CONTRATADA  

Caberá à CONTRATADA, na abrangência desse Objeto licitado, desenvolver todos os Serviços 

inerentes ao Parque de Iluminação Pública do Município, visando atingir os resultados e o 

desempenho estabelecido no Contrato e neste Termo de Referência, assegurando sempre o 

cumprimento das Normas Brasileiras aplicáveis ao objeto contratado. Será emitido à empresa 

contratada, o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, assinado por ambas as partes contratantes. É de responsabilidade da 

empresa a ser contratada assumir o controle e manutenção das novas instalações realizadas 

durante a vigência do contrato a ser celebrado. Essas instalações correspondem às 

ampliações, remodelações e eficientização definidos no Contrato e neste Termo de referência. 

Caberá a empresa a ser contratada, na abrangência desse objeto licitado, desenvolver todos 

os Serviços inerentes ao Parque de Iluminação Pública do Município, visando atingir os 

resultados e o desempenho estabelecido no Contrato a ser celebrado e neste Projeto Básico, 

assegurando sempre o cumprimento das Normas Brasileiras aplicáveis ao objeto contratado. 

 

4.1 Objeto  

Execução dos Serviços de Manutenção nos 6.533 pontos de Iluminação Pública do Município, 

incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos, carro e mão de obra. 

 

4.2 Legislação 

Resolução ANEEL Nº. 414 de 09/09/2010, e posteriores alterações. Resolução TCE Nº 03/2009 

 

4.3 Terminologia e Definições  

Para melhor entendimento da terminologia e definições técnicas utilizadas no Edital, neste 

Termo de Referência e Anexos seguem abaixo as suas especificações. 

 

Estação Transformadora de Iluminação Pública: Estação Transformadora de propriedade 

do Município, destinada a alimentar circuitos exclusivos de Iluminação Pública, composta de 
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1(um) ou mais transformadores e respectivos equipamentos de comando e proteção. 

 

Circuito para Alimentação das Unidades de Iluminação Pública: rede secundária de 

distribuição de energia elétrica, exclusiva e de propriedade do Município, 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 ou enterrados diretamente no solo, caracterizados ainda quanto ao 

acionamento das unidades:  

a) Comando em Grupo: Circuito próprio, alimentado por transformador exclusivo de 

Iluminação Pública ou a partir da rede secundária de distribuição da Concessionária, 

comandado por chave magnética acionada por relé fotoelétrico, energizando um conjunto de 

unidades;  

b) Comando Individual: Unidades alimentadas diretamente a partir da rede secundária de 

distribuição da Concessionária, acionadas por relés fotoelétricos individuais. 

 

 Unidade Aérea: Unidade normalmente instalada em postes de concreto da Concessionária 

de energia elétrica, alimentada por circuito aéreo. 

 Unidades Especiais: Unidades de concepção e instalação diferenciadas, via de regra por 

motivos urbanísticos, estando também neste grupo as unidades destinadas a Iluminação de 

Equipamentos Urbanos, quais sejam, iluminação de destaque de monumentos, fachadas de 

edifícios, obras de arte especiais e outras de valor histórico, cultural ou ambiental. 

 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: 

a) 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. 

b) Serviços Corretivos: Atividades complementares aos Serviços de Rotina, para 

restabelecimento integral das condições operacionais de toda a Rede de Iluminação 

Pública em consequência de falha, acidente, furto, vandalismo, instalação inadequada 

ou desempenho deficiente. 

 Protocolo: Todo e qualquer registro de solicitação de serviços de Iluminação Pública.  

 Remoção de Unidade: A Remoção consiste na retirada temporária de unidade de 

Iluminação Pública, com posterior reinstalação. 

 Supressão de Unidade: A Supressão consiste na retirada definitiva da unidade de 

Iluminação Pública. 

 Serviço de Ronda: Serviço realizado na extensão total da rede de Iluminação 

Pública, incluídos os Túneis, Passagens Subterrâneas, Unidades Ornamentais, Unidades 

Especiais, 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. 

 Serviços de Pronto Atendimento: Correspondem aos serviços requeridos em 

algum equipamento ou componente de Iluminação Pública, que esteja ocasionando 

obstrução, parcial ou total, à circulação normal de veículos ou pedestres e/ou que 

ofereça riscos, ou danos, de qualquer natureza à população e/ou ao patrimônio público 

ou de terceiros. 

Área Urbana: Região com adensamento demográfico com a presença de edificações 

lindeiras, dotadas com os serviços públicos essenciais como água, esgoto e iluminação 

pública, bem como ser uma região com fluxo de veículos orientado pela presença de 

sinalização horizontal, vertical e semafórica. 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, Autarquia em regime especial, vinculada 

ao Ministério de Minas e Energia – MME foi criada pela Lei N°. 427 de 26 de Dezembro 
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de 1996. Tem como atribuições: regular e fiscalizar a geração, a transmissão, a 

distribuição e a comercialização da energia elétrica, atendendo reclamações de agentes 

e consumidores com equilíbrio entre as partes e em benefício da sociedade; mediar os 

conflitos de interesses entre os agentes do setor elétrico e entre estes e os 

consumidores; conceder, permitir e autorizar instalações e serviços de energia; garantir 

tarifas justas; zelar pela qualidade dos serviços; exigir investimentos; estimular a 

competição entre as operadoras e assegurar a universalização dos serviços; 

Anexo da Minuta do Contrato a ser celebrado: cada um dos documentos anexos à 

Minuta do Contrato a ser celebrado; 

Anexo: cada um dos documentos anexos ao Edital; 

Bens da Concessão: Cada um dos ativos das redes de alimentação (fiação, 

transformadores, disjuntores, fusíveis, braços, luminárias, etc.) e operação e uso 

(iluminação públicas e internas) de energia elétrica constantes da rede de iluminação 

pública e decorativa; 

Bens Reversíveis: São todos os bens que serão repassados pela concessionária 

constantes no termo de transferência do ativo imobilizado em serviço – AIS, os quais 

serão utilizados durante a vigência do contrato e, uma vez findo o mesmo, retornará ao 

Município; 

CELPE: Concessionária de Energia Elétrica; Agente titular de concessão federal para 

prestar o serviço público de distribuição de energia elétrica no Estado de Pernambuco, 

denomina-se CELPE; 

Concorrência: modalidade de licitação prevista no caput do artigo 10, da Lei 11.079, 

de 30 de dezembro de 2004 e pelo artigo 22, inciso I, da Lei n° 8.666, de 21 de junho 

de 1993. 

Documentos de Habilitação: conjunto de documentos arrolados no Edital, a ser 

obrigatoriamente apresentado pelas Proponentes, destinado a comprovar sua 

qualificação jurídica, regularidade fiscal, capacidade técnica e qualificação econômico-

financeiras; 

Edital: o presente Edital e todos os seus anexos; 

Eficiência Energética: É uma atividade que procura aperfeiçoar o uso das fontes de 

energia. A utilização racional de energia chamada simplesmente de Eficiência 

Energética, consiste em usar menos energia para fornecer a mesma quantidade de 

valor energético; 

Garantia da Proposta: a garantia de cumprimento da proposta a ser apresentada 

pelas proponentes, nos termos deste Edital; 

Garantia de Execução do Contrato a ser celebrado: a garantia do fiel cumprimento 

das obrigações do Contrato a ser celebrado, a ser mantida pela Empresa a ser 

Contratada em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, nos montantes e 

nos termos definidos na Minuta do Contrato a ser celebrado; 

Iluminação Pública: serviço público que tem por objetivo exclusivo prover de 

claridade os logradouros públicos, de forma periódica, contínua ou eventual; 

Metas quantitativas: conjunto de indicadores numéricos do volume de ações 

efetuadas considerando ações de operação (fornecimento da energia necessária para 

perfeita utilização dos equipamentos das redes), Manutenção (podendo ser considerada 

Corretiva, Preventiva e Preditiva, relacionadas aos níveis de serviço objetivados pelo 

MUNICÍPIO), melhorias (atualização tecnológica projetada), eliminação à demanda 

reprimida, atendimento ao crescimento vegetativo das bases instaladas; 

Migração: considera-se migração da rede de iluminação pública a simples substituição 

de luminárias alterando-se apenas a tecnologia utilizada sem que tenham sido 

modificados os parâmetros atualmente utilizados, como espaçamentos de postes, altura 

de instalação das luminárias e aumento ou redução da quantidade de luminárias 

instaladas; 

Proponente ou Licitante: qualquer pessoa jurídica participante da concorrência; 

Protocolo: todo e qualquer registro de solicitação de serviços de Iluminação Pública; 

Reformatação: considera-se reformatação de rede de iluminação pública a alteração 

de parâmetros atualmente utilizados, como espaçamento de postes, altura de 
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instalação das luminárias e aumento ou redução da quantidade de luminárias 

instaladas; 

ART: A Anotação de Responsabilidade Técnica é um instrumento indispensável para 

identificar a responsabilidade técnica pelas obras ou serviços prestados por profissionais 

ou empresas. A ART assegura à sociedade que essas atividades técnicas são realizadas 

por um profissional e/ou empresa habilitados. Neste sentido, a ART tem uma nítida 

função de defesa da sociedade, proporcionando também segurança técnica e jurídica 

para quem contrata e para quem é contratado. 

Serviços Essenciais: são considerados serviços ou atividades essenciais aqueles cuja 

interrupção coloque em risco iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da 

população; Exceto quando o contexto não permitir tal interpretação: 

 

As definições do Edital de Licitação serão igualmente aplicadas nas formas singular e plural; Os 

títulos dos capítulos e das cláusulas do Contrato a ser celebrado e dos Anexos do Edital de 

licitação não devem ser usados na sua aplicação ou interpretação; No caso de divergência 

entre o Contrato a ser celebrado e os anexos do Edital de licitação, prevalecerá o disposto no 

Contrato a ser celebrado; No caso de divergência entre os anexos do Edital de licitação, 

prevalecerão aqueles emitidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO; e No caso de 

divergência entre os anexos do Edital de licitação emitidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SALGUEIRO prevalecerá aquele de data mais recente; 

 

5. O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO  

Executar todos os Serviços de Manutenção da Rede de Iluminação Pública do Município, 

incluindo o fornecimento de materiais, de acordo com as Especificações e critérios 

estabelecidos no presente Termo de Referência, em aproximadamente 6.533 (Seis mil, 

quinhentos e trinta e três) pontos, incluídas as unidades instaladas de destaque de fachadas 

de edificações e de Obras de Artes Especiais (pontes, viadutos, monumentos, etc.). Caberá à 

empresa que será contratada, na abrangência deste objeto licitado, desenvolver todos os 

serviços inerentes ao parque de iluminação pública do Município, visando atingir os resultados 

e o desempenho estabelecidos no Contrato a ser celebrado neste Projeto Básico, assegurando 

sempre o cumprimento das Normas Brasileiras aplicáveis no objeto contratado. 

a) A empresa a ser contratada efetuará, de maneira sistemática, um controle visual das 

instalações através de visitas noturnas e/ou diurnas, com o objetivo de detectar as panes 

visíveis dos equipamentos da rede de iluminação pública e o estado de conservação do 

sistema.  

d) O cadastramento dos componentes da rede de iluminação pública deverão ser realizados 

pela Contratada ao longo do prazo de execução. 

Os dados a serem levantados e que farão parte do cadastro, incluem: 

 Localidade; 

 Características do trecho (zona urbana residencial, comercial ou mista); 

 Comando: Tipo (individual ou em grupo), chave magnética, rele fotoelétrico; 

 Código da identificação; 

 Ponto luminoso: tipo e características; 

 Lâmpada: quantidade, tipo e potência; 

 Equipamento auxiliar/reator: características técnicas; 

 Data, responsável pela atualização.  

O Cadastramento da iluminação pública deverá contemplar todos os pontos de luz e 

respectivos circuitos e deve obedecer aos seguintes procedimentos: 

 

1) Cadastramento  

Os dados obtidos nos levantamentos das unidades e da rede de IP deverão ser lançados em 

um sistema informatizado, composto de “Banco de Dados”. Todo o detalhamento de campo e 

codificações a serem implantados para padronização associados aos elementos, que estarão 

sendo cadastrados, deverá ser acordado previamente junto a PREFEITURA.  

O MUNICÍPIO terá amplo acesso a todas as etapas do processo de cadastramento.  

2) Manutenção do Cadastro 
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A atualização do cadastro durante a vigência do Contrato será de responsabilidade da 

CONTRATADA, considerando: 

Item já cadastrado: o ponto luminoso já cadastrado que em função dos serviços de 

manutenção tiver suas características alteradas merecerá a devida atualização de dados, 

devendo, em qualquer caso, serem cadastradas as datas de todas as intervenções. Deverão 

também ser contempladas as atualizações requeridas devido a obras e intervenções que 

afetem o Sistema de Iluminação Pública. 

Novo item: cada novo ponto luminoso instalado no Sistema de Iluminação Pública, 

principalmente através dos serviços de ampliação/remodelação, deverá merecer o processo 

completo para seu registro. Toda alteração de cadastro referente a acréscimo ou diminuição de 

potência do ponto instalado, deverá ser informado imediatamente a Prefeitura, pela 

contratada, com todos os dados que deverão ser repassados a concessionária pela Prefeitura. 

 

3) Relatórios Mensais  

A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente a PREFEITURA relatório específico, até o 10º 

(DÉCIMO) dia útil do mês subsequente, demonstrando os trabalhos realizados no mês, a 

evolução dos serviços de cadastro, incluindo o número de pontos e circuitos cadastrados e 

número de pontos atualizados. 

 

4) Transferência do Cadastro e Treinamento 

 

Ao final do Contrato, o Cadastro do Sistema de Iluminação Pública, incluindo os dados 

armazenados será de propriedade da PREFEITURA, cabendo à CONTRATADA oferecer 

treinamento contínuo aos profissionais da PREFEITURA no decorrer dos trabalhos. 

 

5.1 GERENCIAMENTO PERMANENTE DE TODOS OS SERVIÇOS 

RELATIVOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA  

5.1.1 A Contratada assumirá em nome do Município junto a Concessionária distribuidora de 

energia, a responsabilidade pelo gerenciamento da energia para suprimento dos sistemas de 

Iluminação Pública e a busca continua de técnicas e métodos para otimização dos serviços 

prestados, objeto deste contrato;  

5.2 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO  

A execução de todos os serviços de manutenção da rede de Iluminação Pública nas praças, 

logradouros e demais espaços públicos do MUNICÍPIO incluindo o fornecimento de materiais, 

de acordo com as Especificações e critérios estabelecidos no presente Projeto Básico, em 

aproximadamente 6.533 (Seis mil, quinhentos e trinta e três) pontos de Iluminação.  

O Sistema de Iluminação Pública do MUNICÍPIO, conforme quadro abaixo, possui um parque 

de iluminação pública, informado pela concessionária: 

 

PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO 

 

MUNICÍPIO   QUANT.PONTOS  POPULAÇÃO  ÁREA TERRIT. 

 

SALGUEIRO        6.533    60.117  1.733,7 Km2 

 

PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO 

  

 

  

ITEM  TIPO QUANTIDADE 

1 Lâmpada vapor de sódio (70W) 1.733 

2 Lâmpada vapor de sódio (150W) 460 

3 Lâmpada vapor de sódio (250W) 257 

4 Lâmpada vapor de sódio (400W) 19 

5 Lâmpada vapor de mercúrio (80W) 1.518 
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6 Lâmpada vapor de mercúrio (125W) 9 

7 Lâmpada vapor de mercúrio (250W) 113 

8 Lâmpada vapor de mercúrio (400W) 17 

9 Lâmpada mista (160W) 8 

10 Lâmpada mista (250W) 5 

11 Lâmpada vapor metálica (400W) 34 

12 Lâmpada vapor metálica (250W) 20 

13 Lâmpada vapor metálica (150W) 5 

14 Lâmpada vapor metálica (2.000W) 21 

15 Lâmpada compacta de 25W 11 

16 Lâmpada compacta de 45W 8 

17 Lâmpada compacta de 20W 87 

18 Lâmpada compacta de 30W 6 

19 Lâmpada compacta de 35W 3 

20 Lâmpada compacta de 75W 2 

21 Lâmpada compacta de 15W 8 

22 Lâmpada incandescente 20W 1 

23 Lâmpada de LED 35W 3 

24 Lâmpada de LED 46W 2 

25 Lâmpada de LED 150W 2 

26 Lâmpada de LED 275W 20 

27 Lâmpada vapor de sódio de alta pressão 70W 1.433 

28 Lâmpada vapor de sódio de alta pressão 150W 353 

29 Lâmpada vapor de sódio de alta pressão 250W 353 

30 Lâmpada vapor de sódio de alta pressão 400W 22 

Total 6.533 

 

As quantidades e especificações das luminárias, do parque de iluminação pública deste 

município, deverá ser referenciadas e/ou corrigidas possíveis imperfeições, quando do cadastro 

a ser realizado pela empresa a ser contratada. Podem sofrer alterações, devido à própria 

natureza do parque de iluminação pública, as quantidades e especificações das luminárias. A 

empresa licitante deverá verificar todo o parque de iluminação pública para compor os preços 

de sua proposta, não cabendo nenhuma posterior cobrança de valores devido a eventuais 

diferenças entre o previsto na planilha do Edital de licitação e o efetivamente existente. 

Concluído o levantamento e dado o aceite pela PREFEITURA nos quantitativos encontrados, 

será efetivado o ajuste contratual a partir da data do aceite, tanto para quantitativo maior 

como para menor, mantido o Valor unitário proposto pela CONTRATADA. 

 

5.3 COMPONENTES DOS CUSTOS  

Para estabelecer os componentes dos custos globais na prestação dos serviços serão 

considerados os seguintes elementos: 

 

a) Mão de obra – todas as despesas com mão de obra, direta ou indireta para execução, 

supervisão, planejamento, suprimento, controle de qualidade e todas as demais ações que se 

façam necessárias a consecução das atividades descritas em cada item, inclusive os encargos 

sociais definidos por lei e por força de acordos/dissídios coletivos dos sindicatos da categoria 

profissional e das empresas, aos quais estejam vinculados;  

b) Materiais – deverão estar previstos os custos de alocação de todos os equipamentos e 

ferramental necessários para a execução de cada atividade descrita, mesmo aqueles não 
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listados explicitamente na lista de equipamentos mínimos exigidos. Todos os materiais e 

equipamentos deverão estar acompanhados dos certificados de ensaio elaborado por órgão 

oficial ou laboratório credenciado pelo INMETRO, ou cópia autenticada dos mesmos e que 

venha descriminada a quantidade de amostras ensaiadas.  

c) Transportes – nos custos também deverão ser previstos os transportes para 

deslocamentos de pessoal até o local da execução dos serviços. Também deverá estar incluso 

o transporte de materiais do almoxarifado da empresa contratada até o local de aplicação, 

bem como o transporte do equipamento ou material substituído.  

d) Aquisição de Equipamentos e Materiais – todos os custos de aquisição de equipamentos 

e materiais deverão ser incluídos quando pertinentes, englobando tanto o 

equipamento/material como o gerenciamento de compra, os custos de impostos incidentes, 

controle de qualidade, inspeções, transportes do local de fabricação ou aquisição até o local do 

almoxarifado da empresa a ser contratada e os demais custos inerentes. Deverão ser 

considerados os custos de aquisição dos materiais em fornecedores tradicionais.  

e) Testes – todos os custos de testes e verificação das instalações deverão estar englobados.  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO poderá, a seu critério, testar e certificar os 

materiais e equipamentos para efeito de aquisição e instalação no Sistema de Iluminação 

Pública. 

f) Despesas Indiretas, Remuneração e Impostos – na definição do preço ofertado, 

deverão ser considerados os custos indiretos, a remuneração da empresa, bem como os 

impostos incidentes segundo a legislação tributária federal, estadual e municipal vigente. 

Sendo utilizado, no decorrente projeto, o valor de 27,86% de acordo com a tabela de valores 

de BDI por tipo de obra, contida no Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário. 

 

5.4 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO  

A manutenção tem por objetivo atingir o nível de qualidade especificado através de ações 

preventivas e corretivas com fornecimento e aplicação de materiais e equipamentos que se 

façam necessários. Para a consecução desse objetivo, caberá a empresa a ser contratada a 

realização das seguintes atividades: 

 

Organizar as equipes de manutenção, devidamente uniformizadas e com identidade visual 

própria associada à identidade da PREFEITURA MUNICIPAL, de modo a evidenciar que a 

manutenção corretiva e preventiva do sistema de Iluminação Pública do Município esteja sendo 

realizada pela empresa a ser contratada a serviço da PREFEITURA MUNICIPAL;  

Realizar as intervenções nos pontos com defeitos, dentro dos prazos previstos pela Resolução 

414/2010 – ANEEL;  

Realizar a manutenção preventiva e corretiva de acordo com as obrigações de resultado 

quanto a: 

 
  

  

 a; 

  

 

Realizar a limpeza das luminárias e de seus acessórios de alimentação sempre que o ponto 

luminoso sofrer qualquer intervenção para a manutenção;  

Os serviços a serem prestados no âmbito da presente licitação abrangem as atividades de 

Manutenção em todo o Sistema de Iluminação Pública do Município. 

 

5.4.1 SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS  

A execução dos Serviços de Manutenção de toda a extensão da Rede de Iluminação Pública 

ocorrerá por constatação de problemas através de rondas a serem realizadas, por solicitação 

de Munícipes, via telefone, mensagem de texto, whats App ou outros canais de comunicação, 

sempre através da PREFEITURA.  

A Contratada deverá tratar sigilosamente todas as informações transferidas para a 

PREFEITURA, as quais não podem ser copiadas, reproduzidas, publicadas, divulgadas de 
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qualquer forma ou meio, a não ser para o Município e para as necessidades exclusivas dos 

trabalhos da CONTRATADA. Fica a cargo de decisão da empresa Contratada o horário de 

atendimento das visitas de manutenção, de acordo com a necessidade de atendimento, sendo 

se possível realizado, preferencialmente, no período diurno. Quando as visitas de manutenção 

necessitar ser realizadas em período noturno, deverão ser comunicadas previamente pela 

empresa a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. Os Serviços de Manutenção são 

classificados em: 

Serviços de Rotina;  

Serviços Corretivos; 

 

5.4.1.1 Serviços de Rotina  

Os serviços de rotina podem ser classificados como abaixo elencados e contemplam elementos 

da Rede e todas as unidades de Iluminação Pública, padronizadas ou especiais: correção de 

fixação do reator, substituição de conectores, substituição de ignitor, substituição de 

lâmpadas, substituição de relé fotoelétrico. 

 

5.4.1.2 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, com emissão 

de OS – Ordem de Serviço pela PREFEITURA, como: Instalação de unidades faltantes; 

Substituições, Remoção e Supressão de Unidades, equipamentos e demais materiais 

pertencentes à rede; Serviços em consequência de falha, acidente, furto, vandalismo, 

desempenho deficiente ou outros, executados em Unidades e/ou Circuitos; Serviços de limpeza 

de luminárias por acúmulo de insetos. 

 

6. PROCEDIMENTOS GERAIS 

 

6.1 Serviço de Ronda  

A Contratada deverá realizar serviços contínuos de rondas noturnas e diurnas às instalações de 

Iluminação Pública, abrangendo toda Área do Parque de iluminação pública do Município, 

visando a identificação de problemas e o restabelecimento das condições físicas e operacionais 

para o perfeito funcionamento de todos os elementos da Rede de Iluminação Pública.  

6.2 Índice de Falha  

Nas atividades de fiscalização dos Serviços de Manutenção será apurado, no mínimo uma vez 

por trimestre, os Índices de Falha do Sistema de Iluminação a serem utilizados na verificação 

da qualidade dos serviços contratados. A medição noturna do Índice de Falha será realizada 

em uma amostra mínima de 50 (cinquenta) lâmpadas para a apuração porcentual de lâmpadas 

apagadas. Além desta apuração unitária, cada circuito encontrado inteiramente apagado nesta 

amostra equivalerá a 1% (um por cento) de lâmpadas apagadas. A medição do índice de falha 

de lâmpadas acesas, no período diurno, será realizada numa amostra mínima de 10 (dez) 

lâmpadas. Encontrando-se nesta amostra circuito inteiramente acesso, serão contabilizadas as 

lâmpadas efetivamente acesas para cômputo do índice. Em cada medição do Índice de Falha 

serão considerados os seguintes limites: Lâmpadas apagadas no período noturno: Não deverá 

ultrapassar 5% (Cinco por cento); Lâmpadas acesas no período diurno: Não deverá ultrapassar 

3% (Três por cento). 

As inspeções serão conjuntas entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO e 

Contratada, sendo o local de encontro a Sede da PREFEITURA. Os locais a serem vistoriados 

serão determinados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO.  

 

6.3 Qualidade da Manutenção  

A avaliação da qualidade da manutenção tem como objetivo verificar se o atendimento aos 

pontos de iluminação está sendo efetuado em concordância com o contrato a ser celebrado. Os 

pontos de controle serão relativos ao estado em que se encontra a lâmpada: acesa ou 

apagada. As avaliações de qualidade da manutenção serão realizadas durante o dia, por 

intermédio de inspeção em amostras escolhidas, pela fiscalização da PREFEITURA 
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MUNICIPAL DE SALGUEIRO, em grupos de pontos luminosos dispostos em sequência 

continua dos pontos localizados em bairros ou áreas definidas pelo PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SALGUEIRO. Serão inspecionados 5% dos pontos dos bairros ou áreas escolhidas. A 

periodicidade das inspeções nas amostras será trimestral. Os resultados apurados na avaliação 

serão objeto de um relatório assinado pelas partes, onde serão registrados os números de 

lâmpadas acesas. As inspeções não deverão ser realizadas duas vezes consecutivas na mesma 

área, a menos que seja de repetição em área onde não ocorreu aprovação da manutenção, em 

todos os critérios, na vez anterior. A qualidade da manutenção é medida de acordo com o 

seguinte item de controle (máximo aceitável):  

a) Número máximo de lâmpadas acesas durante o dia: 5% do total da amostra. 

 

6.4 Qualidade da Continuidade da Iluminação  

A avaliação da qualidade da continuidade da iluminação tem como objetivo verificar se a 

substituição preventiva das lâmpadas está sendo efetuada conforme o previsto no contrato a 

ser celebrado. 

A avaliação da qualidade da continuidade da iluminação será realizada durante a noite através 

de inspeção em amostras escolhidas pela Fiscalização da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, em conjunto de pontos luminosos dispostos em 

sequência continua localizado em bairros ou áreas definidas pela PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SALGUEIRO.  

Serão inspecionados 5% dos pontos dos bairros ou áreas escolhidas. A periodicidade das 

inspeções das amostras será trimestral. Os resultados apurados na avaliação serão objeto de 

um relatório assinado pelas partes, onde serão registrados os números dos pontos luminosos 

apagados a noite, simultaneamente, com defeitos não causados por pane geral ou setorial. A 

qualidade da continuidade da iluminação é medida de acordo com os seguintes itens de 

controle (máximo aceitável). a) Pontos apagados a noite simultaneamente: 4% do total da 

amostra. 

 

6.5 Qualidade da Intervenção na rede de Iluminação  

A avaliação da qualidade de intervenção na rede de iluminação diz respeito aos prazos de 

intervenção em relação aos tipos de panes possíveis e são assim definidos:  

a) Pane geral ou setorial: é causado pela falta de energia por parte da empresa Concessionária 

de Energia. Este tipo de pane não tem prazo preestabelecido para correção por parte da 

empresa a ser contratada, uma vez que independe da sua ação direta e sim da empresa 

Concessionária de energia; 

b) A empresa a ser contratada deverá efetuar o conserto no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

uteis após o recebimento da chamada, para as ocorrências registradas a partir do terceiro mês 

da vigência do contrato a ser estabelecido; 

c) Os prazos estabelecidos devem ser atendidos em pelo menos 90% das ocorrências 

registradas; 

d) Em qualquer um dos casos dos itens acima mencionados, se o conserto necessitar de uma 

intervenção de manutenção pesada, a empresa contratada deverá informar no final dos prazos 

para conserto estabelecidos naqueles itens, a Fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SALGUEIRO e apresentar-lhe a programação da correspondente correção. 

e) Serão excluídas para efeito dos itens de controle, as constatações de problemas causados 

por abalroamento de postes, situações decorrentes de serviços em curso, que estejam sendo 

executados pela empresa a ser contratada, além dos decorrentes dos motivos de força maior 

discriminados. 

f) Sem prejuízos as demais sanções contratuais, poderão ser aplicadas à Empresa a ser 

contratada as seguintes multas por violação dos índices de 

qualidade, após um período mínimo de 120 (cento e vinte) dias do início da manutenção do 

sistema de Iluminação Pública do município: pelo não atendimento ao item de controle relativo 

ao critério da qualidade do serviço, previsto no item 4.3 (Qualidade da Manutenção) e item 4.4 

(Qualidade da Continuidade da Iluminação): 
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sistema de iluminação pública, no mês da ocorrência; 
  à Qualidade de 

Intervenção na Rede de Iluminação Pública, valor correspondente a 0,05% do faturamento 

mensal referente ao serviço de manutenção do Sistema de Iluminação Pública, no mês da 

ocorrência. 

 

6.6 Situações a serem Corrigidas ou Comunicadas  

Quando da execução dos Serviços de Manutenção, incluindo os serviços de ronda, as seguintes 

situações devem ser observadas para posterior correção:  

Conjunto óptico com impurezas que dificultem o fluxo luminoso; 

Luminárias faltantes ou com compartimentos abertos; 

Unidades de Iluminação Pública fora de prumo, desalinhadas ou tortas; 

Unidades faltantes ou abalroadas; 

Cargas clandestinas ligadas na rede de Iluminação Pública; 

Luminárias com componentes faltantes; 

Postes com janelas sem tampa Unidade Ornamental danificada ou com peças faltantes; 

Iluminação encoberta por vegetação; 

Falta de componentes; 

Falta de projetores; 

Fixação de equipamento auxiliar; 

Religamento de projetor/luminária. 

As situações a seguir relacionadas quando observadas deverão ser comunicadas por escrito a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, que poderá solicitar os registros fotográficos dos 

casos:  

Logradouros onde os serviços de manutenção não são realizados devido a ameaças, restrições 

de acesso e vandalismo constante;  

Cargas clandestinas ligadas à Rede de Iluminação Pública. 

 

6.7 Elaboração de Boletim de Ocorrência Policial  

A Contratada, no decorrer de seus serviços, quando constatar a ocorrência de acidente, 

vandalismo, furto ou outros danos causados por terceiros na Rede de Iluminação Pública, 

deverá providenciar os reparos requeridos, colhendo os dados necessários para que se possa 

acionar o eventual causador destes danos. Para tanto, a Contratada deverá providenciar, junto 

aos órgãos policiais competentes, o correspondente Boletim de Ocorrência Policial, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias. Na medição deverão ser apresentados todos os Boletins de 

Ocorrência registrados no período de referência, acompanhados de relação detalhada de locais, 

materiais e quantidades envolvidas, serviços efetuados, números de protocolos associados; 

número do B.O. e datas de constatação, do registro do B.O. e de execução dos serviços. 

 

6.8 Adequação de Unidades  

Quando da intervenção para manutenção das unidades aéreas de iluminação pública, a critério 

da PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, poderá ser modificado o tipo ou a potência 

da lâmpada, ou ainda o tipo ou extensão do braço. 

 

6.9 Remoção e Supressão de Unidades 

Nos Serviços de Remoções, a Contratada deverá retirar as unidades de Iluminação Pública, 

desmontá-las, identificando adequadamente no local cada um de seus componentes, 

transportando-os e armazenando-os temporariamente em seu almoxarifado, para posterior 

reinstalação, no mesmo local ou em outro a ser definido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SALGUEIRO. Nos Serviços de Supressões, a Contratada, da mesma forma, deverá retirar 

unidades Iluminação Pública, porém em caráter definitivo, desmontar e identificar todos os 

componentes, transportando-os e armazenando-os temporariamente em seu almoxarifado e 

posteriormente levando-os para outro local a ser designado pela PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SALGUEIRO. As intervenções da Contratada nas unidades e respectivos circuitos, para a 

execução dos Serviços de Remoção e Supressão, deverão acontecer por solicitações formais da 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO que emitirá as correspondentes autorizações. 

 

7. PRAZOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

As condições de execução e os serviços executados pela Contratada serão vistoriados 

continuamente pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, a seu critério, durante a 

vigência do contrato. 

 

7.1 O Prazo do Contrato a ser celebrado oriundo dos serviços objeto deste 

Projeto Básico será de 12 (doze) meses consecutivos, contados a partir da 

“Ordem de Início dos Serviços”, expedida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO; 

7.2 O Prazo para execução dos serviços oriundos do Edital poderá ser 

prorrogado, se houver interesse de ambas as partes, e da 

empresa contratada até o limite estabelecido pela Lei Federal N° 8.666, de 21 

de julho de 1993, e suas alterações subsequentes. 

 

7.3 Reserva-se, desde já a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, o direito de, a seu 

critério, objetivando assegurar e avaliar a necessidade operativa do sistema de iluminação 

pública, emitir “Ordens Parciais de Início de Serviços” ou “Ordens de Início de Serviços 

Especificas”. 

Para os Serviços de Manutenção a Contratada deverá obedecer aos seguintes prazos: 

 

7.4 72 (setenta e duas) horas a partir do recebimento do protocolo para 

executar os “Serviços de Rotina”, com o lançamento no sistema informatizado, 

podendo ainda a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO solicitar atendimento em 24 

(vinte e quatro) horas em até 10% (dez por cento) dos protocolos recebidos 

diariamente; 

 

7.5 5 (cinco) dias para a substituição, correção de posição ou instalação de 

unidade (caso confirmado que neste local já tinha ponto) a partir da constatação pela ronda ou 

solicitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO; 

 

7.6 15 (quinze) dias para a remoção de unidade a partir da solicitação da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO; 

 

7.7 10 (dez) dias para a supressão de unidade a partir da solicitação da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO; 

 

7.8 10 (dez) dias para “Serviços Corretivos”, podendo ser ampliado a critério 

da PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO; 

 

7.9 05 (cinco) dias para retirada de materiais sob guarda de terceiros a partir 

da solicitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO; 

 

7.10 30 (trinta) dias para a apresentação de orçamento e/ou projeto quando a 

pedido da PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO ou de terceiros; 

 

7.11 10 (dez) dias para apresentar resposta por escrito, de comunicação 

escrita (fax, oficio, correio eletrônico, etc.) encaminhado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SALGUEIRO; 

 

7.12 10 (dez) dias para comunicação das situações previstas no item 

“Situações a serem Corrigidas ou Comunicadas” do presente Termo. 

 

8. RECURSOS DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E 

INSTALAÇÕES  
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É de inteira responsabilidade da Contratada o treinamento, qualificação e quantificação dos 

recursos de mão-de-obra, equipamentos e instalações necessários aos trabalhos para o 

cumprimento dos prazos e demais exigências contidas neste Termo de Referência e Anexos, 

ficando sob sua responsabilidade os respectivos dimensionamentos. 

 

8.1 Mão de Obra  

Quando a fiscalização constatar que o profissional da Contratada não tem a qualificação 

necessária, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO poderá exigir o treinamento, 

reciclagem e/ou substituição desta mão de obra.  

É de responsabilidade também da Contratada o pleno cumprimento das leis e normas 

regulamentares da execução dos trabalhos e das condições de segurança, cabendo 

exclusivamente à Contratada a responsabilidade por ações trabalhistas, previdenciárias e/ou 

acidentárias promovidas por seus empregados. Dentre os trabalhos de administração do 

contrato, a Contratada deverá manter preposto responsável pela execução contínua dos 

serviços, o qual deverá atender imediatamente às solicitações da PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SALGUEIRO. O referido preposto deverá comparecer semanalmente na PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SALGUEIRO, para prestar e/ou providenciar os esclarecimentos necessários. 

Para os pedidos que deverão ser atendidos no prazo de 24 horas, a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SALGUEIRO comunicará à Contratada por meio de e-mail, fax ou ofício. 

 

8.2 Materiais a Serem Utilizados 

 

8.2.1 EPI’s e EPC’s  

O uso destes materiais deve ser executado de acordo com a Norma Regulamentadora NR-6. 

Para os fins de aplicação desta Norma Regulamentadora - NR, considera-se Equipamento de 

Proteção Individual – EPI e Equipamento de Proteção Coletiva – EPC, todo dispositivo 

destinado a proteger a saúde e a integridade física dos trabalhadores. A empresa contratada é 

obrigada a fornecer aos empregados, EPI’s e EPC’s adequados ao risco e em perfeito estado de 

conservação e funcionamento. 

 

8.2.2 Fornecimento de materiais  

Todos os materiais necessários à execução dos serviços objeto do presente Termo de 

Referência serão fornecidos pela Contratada, inclusive os de uso corrente tais como: fitas em 

geral, lixas, panos, estopas, cremes, sabão, massa para calafetar, massa plástica, massa 

isolante, tintas, primers, removedores, solventes, tijolos, areia, pedra, cimento, concreto, 

ferragem, tela, etc. Em conformidade à legislação vigente, a contratada poderá fornecer 

materiais, em caso de não estarem previstos na planilha, conforme parágrafo 1º do artigo 65 

da “Lei de Licitações e Contratos” nº 8.666/93, limitados a 5% do valor total do material 

previsto no “Orçamento de Referência / Proposta Comercial”, com o objetivo de evitar o 

desequilíbrio econômico financeiro do contrato.  

Esses materiais deverão ser adquiridos com o aval antecipado da PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SALGUEIRO. 

 

a) Aquisição dos Materiais  

Os materiais que serão utilizados na execução dos serviços poderão ser inspecionados pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, que verificará sua conformidade com as normas 

vigentes. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO se reserva o direito, durante a 

vigência do Contrato, de alterar as Especificações Técnicas de Materiais, bem como incluir 

novos materiais e fornecedores, desde que aprovados pelo seu Departamento Técnico, tendo a 

Contratada até 60 (sessenta) dias para se adequar, obedecendo ao equilíbrio econômico-

financeiro do Contrato. 

 

b) Identificação  

Para as lâmpadas, o controle será feito pela série de fabricação da lâmpada, que será anotado 

em formulário informatizado adequado, informando sua localização, prazo de garantia, nota 

fiscal de compra e número de Certificado de Garantia. Os certificados de garantia de cada 
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lâmpada deverão ser arquivados para a troca de lâmpadas defeituosas. Esse controle deverá 

se estender a todos os materiais que forneçam garantias. Findo o contrato, a Contratada 

fornecerá a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO toda essa documentação, de forma a 

poder continuar a gestão da validade das mesmas. 

 

c) Inspeção de Aquisição  

A aquisição de materiais pela Contratada deverá ser dimensionada e planejada de forma que 

todos os materiais sejam inspecionados, a critério único e exclusivo da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SALGUEIRO.  

Para tanto, deverá a Contratada informar a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, 

através de formulário próprio, a chegada de cada lote novo de material. 

 

d) Documentos e Amostras  

Toda a documentação solicitada nas etapas de Inspeção e Liberação fará parte do acervo da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, de forma a garantir a rastreabilidade e o 

controle da qualidade. 

A qualquer momento a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO poderá requisitar 

amostras dos produtos para a realização de ensaios para controle da qualidade. 

 

e) Liberação  

Considera-se liberado para uso todo o material que receber o Termo de Aceitação emitido em 

formulário próprio da PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO e assinado pelo funcionário 

competente. Caso a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO julgue desnecessária a 

inspeção do material, poderá comunicar isso por escrito à Contratada, ou simplesmente 

abster-se de exercer o direito à inspeção. Dessa forma, considera-se liberado para uso todo o 

material não inspecionado 5 (cinco) dias úteis após a informação da chegada do material. Caso 

o material seja reprovado, o mesmo deverá ser descaracterizado ou inutilizado, total ou 

parcialmente, de forma a não ser reaproveitado na Rede de Iluminação Pública, sempre na 

presença e sob coordenação dos técnicos a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. 

 

8.2.3 Gestão de Materiais 

 

a) Almoxarifado  

A Contratada deverá manter 1 (um) almoxarifado em endereço único, exclusivo para guarda 

de materiais de Iluminação Pública da PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. 

 Materiais aguardando liberação para uso: ficam à disposição da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO.  

 Materiais aprovados para uso: ficam à disposição da Contratada para aplicação nos seus 

serviços. Todos os materiais, novos ou retirados da rede de Iluminação Pública, deverão ser 

armazenados de forma adequada e de maneira a garantir a integridade, a conservação, o 

controle e a fiscalização dos estoques. A fiscalização efetuará vistoria no almoxarifado da 

Contratada para controle das exigências requeridas neste Termo de Referência. O acesso às 

dependências dos almoxarifados será livre para a Fiscalização ou prepostos da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SALGUEIRO, que deverá estar acompanhado por funcionário designado pela 

contratada. A Contratada deverá apresentar, em até 30 (trinta) dias após a Ordem de Serviço, 

a planta do almoxarifado, identificando os espaços exigidos neste item. 

 

b) Movimentação de Materiais  

Toda a movimentação de materiais de Iluminação Pública, decorrente dos Serviços originados 

desta contratação, ocorrerá a expensas da Contratada. Para tanto, a Contratada deverá dispor 

de equipamentos e veículos apropriados para esta movimentação. A movimentação deverá ser 

feita utilizando equipamentos adequados para cada material, e seguindo as recomendações 

das normas técnicas aplicáveis do fabricante. 

 

c) Controle de estoques do Almoxarifado  
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O controle dos materiais deverá ser efetuado através de sistema informatizado, contemplando 

estoque existente e as movimentações relativas às entradas e saídas. A Contratada deverá 

dispor de equipamentos de informática, linha telefônica e funcionário(s) habilitado(s) para 

operar o sistema de controle de estoque e movimentação de materiais de Iluminação Pública 

em seu poder, franqueando, a qualquer momento, a consulta de dados pelos técnicos da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. 

 

d) Adequação e dimensionamento dos estoques  

A Contratada deverá ser responsável pelo dimensionamento dos estoques e prazos de 

armazenagem de materiais e equipamentos, para suprir a demanda dos serviços. A Contratada 

deverá apresentar a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO a relação dos estoques 

mínimos dos materiais e equipamentos a serem aplicados na execução dos serviços, em até 10 

(dez) dias após a Ordem de Serviço. A Contratada deverá informar, sempre que solicitada pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, os quantitativos dos materiais estocados, bem 

como suas movimentações no período. 

 

e) Triagem de Materiais e Destinação Final  

Todos os materiais (sucatas) retirados do Sistema de Iluminação Pública serão transportados 

pela Contratada para seu almoxarifado da Prefeitura. Os serviços de movimentação de carga, 

descarga, manuseio e transporte dos materiais entre almoxarifados da Contratada e do 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, observadas as datas e locais programados, 

serão de responsabilidade da Contratada. Todas as lâmpadas de descarga retiradas da 

Iluminação Pública, por terem atingido o final da sua vida útil ou por outro motivo qualquer, 

em hipótese alguma deverão ser quebradas, devendo ser enviadas às empresas de reciclagem, 

credenciadas por Órgão Ambiental competente.  

 

8.2.4 Seguro  

O material em poder da Contratada, será de responsabilidade da mesma, que deverá às suas 

expensas, segurá-los contra todos os riscos. 

 

8.3 Recursos de Informática e de Telefonia 

 

8.3.1 Sistemas Informatizados  

Os Sistemas Informatizados a serem utilizados para a captação de protocolos provenientes do 

Serviço de atendimento, registros de rondas e das intervenções, com uso de coletores de 

dados, assim como para o controle de materiais, serão de responsabilidade da Contratada, 

bem como os programas dedicados a esses serviços, devendo todos os seus dados ser 

transmitidos diariamente para o Departamento de Iluminação Pública da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SALGUEIRO. Serão repassados a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SALGUEIRO, ao final do Contrato, a totalidade dos bancos de dados, informações e 

documentação associada à operação e manutenção dos mesmos. 

 Identificação completa da Unidade de Iluminação, circuito ou do equipamento da rede 

(número de referência no cadastro, tipo e demais características específicas);  

 Materiais envolvidos (código, descrição, fabricante, quantidades: removida, instalada, 

desaparecida, fornecida pela PREFEITURA);  

 Motivo de Não Atendimento e situações de pendência;  

 Boletins de Ocorrência (furtos, vandalismo)  

 Controle de Aquisições;  

 Controle de Materiais Novos;  

 Controle de Materiais retirados da Rede; 

 

8.3.2 Infra-Estrutura e Equipamentos de Informática  

A contratada deverá disponibilizar e manter para o desenvolvimento de suas atividades e 

equipe de fiscalização, os recursos mínimos de informática descritos e quantificados nos 

subitens a seguir, incluindo os suprimentos necessários a sua operação contínua. Os 

equipamentos deverão ser atualizados de acordo com a evolução e necessidade de execução 
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dos serviços. 

 

a) Almoxarifado  

01 (um) Microcomputador memória RAM 2 Gb HD-320Gb, 17”, Windows 8 e Office Professional 

2010, com acesso à Internet. 01 (uma) Impressora. 

 

b) Operacional  

A contratada deverá manter o seguinte conjunto de equipamentos: 02 (dois) Microcomputador 

memória RAM 2 Gb HD-320Gb, 17”, Windows 8 e Office Professional 2010, com acesso à 

Internet. 01 (uma) Impressora laser, A4, 8ppm, monocromática. 

c) Comunicação de Dados  

Todos os equipamentos deverão estar interligados em rede e com acesso à Internet através de 

conexão por banda larga. 

 

8.4 Equipamentos e Equipes Técnica 

 

8.4.1 Veículos  

A Contratada obriga-se a manter seus veículos para a execução dos serviços, especificados 

neste Termo de Referência, devidamente identificados, conforme o padrão indicado pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. A idade máxima permitida para cada tipo de 

veículo, a partir do ano de fabricação, deverá obedecer aos seguintes critérios: veículos leves – 

até 03 anos; veículos tipo pick-up – até 10 anos. Independentemente deste limite de idade 

para a frota, os veículos deverão estar em perfeitas condições de funcionamento, 

apresentação, asseio, segurança, e também obedecer às regras impostas a inspeção veicular e 

atender o disposto na legislação pertinente. 

 

8.4.2 Profissionais e Equipamentos Mínimos para os Serviços de 

Manutenção 

 

ADMINISTRAÇÃO 

Pessoal Quantidade 

Engenheiro 

Eletricista/Gerente 

01 

Administrativo 01 

Técnico de segurança 01 

Almoxarife/assistente 01 

 

 

OPERACIONAL 

 

Pessoal Quantidade 

Eletricista/motorista 02 

Auxiliar/ajudante 02 

 

8.4.3 Equipe Básica Para Manutenção 

 

 

Veículo 

Equipe operacional Observação 

HR/Caminhonete 01 eletricista + 01 

auxiliar/ajudante 

Com escada giratória 

Caminhão 01 eletricista + 01 

auxiliar/ajudante 

Com cesto aéreo 

 

8.4.4 Equipamento em Geral – Descrição  



 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 

 
35 

Rua Joaquim Sampaio, 279 – Nossa Senhora das Graças – CEP: 56000-000 – Salgueiro – PE - Fone: (87) 3871 7070 
CNPJ: 11.361.243/0001-71 

A Contratada deverá manter sobre todos os equipamentos utilizados para execução dos 

serviços contratuais, rigoroso controle e monitoramento quanto à segurança e condições 

operacionais adequadas para o uso. 

 

 Veículo utilitário para transporte de material 

8.4.5 Ferramentas – Descrição A tabela a seguir contém algumas das ferramentas de uso 

individual e coletivo que deverão ser utilizadas pelas equipes de campo:  

Ferramentas Uso 

Alicate bomba d’água Conexão de fios e cabos, com 

conectores do tipo cunha 

Alicate universal de 8” c/ isolação Corte e emenda de fios e cabos 

Alicate de compressão para fios e cabos 

de 6 a 16 mm² 

Conexão de fios e cabos, utilizando 

conectores de compressão 

Caixa para ferramentas Guarda e organização de ferramentas 

Chaves de fenda de 3” fina, 4”, 6” e 8” 

com cabo plástico ou de madeira 

 

Escadas de extensão de fibra de vidro  

Multiteste – amperímetro e voltímetro 

(tipo alicate) 

Verificação e medição de corrente e 

tensão 

Dispositivo teste reator E-40 Verificação de equipamento ou reator 

VM (250 W e 400 W) VS (100 W a 400 

W) 

Dispositivo teste reator E-27 Verificação de equipamento ou reator 

VM (125 W) VS (70 W) 

Dispositivo teste ignitor Verificação de ignitor VS (70 W a 400 

W) 

Teste de neon Verificação de existência de energia 

Luva de raspa  

 

9. FISCALIZAÇÃO  

Todos os serviços executados no sistema de Iluminação Pública serão sujeitos à fiscalização 

por parte da PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, e a Contratada é obrigada a 

permitir o acesso às dependências onde se desenvolvem os serviços do presente contrato. A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO poderá manter, para a fiscalização dos serviços 

contratados, técnicos, credenciados junto à Contratada, com autoridade para exercer, em seu 

nome, toda e qualquer orientação geral, controle e fiscalização dos serviços. Após a 

comunicação da execução e do término dos serviços, os mesmos serão conferidos para 

aceitação, podendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO rejeitá-los no todo ou em 

parte em função das inconformidades ocorridas. Neste caso, a parte rejeitada deverá ser 

refeita sem ônus para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. 

A fiscalização pelo correto e integral cumprimento do contrato, Projeto Básico e tudo que se 

fizer necessário para a execução do contrato é de competência da PREFEITURA, que poderá:  

a) Exigir a substituição de qualquer empregado que negligencie ou tenha mau comportamento 

durante o serviço, que solicitar propina, fizer uso de drogas ou bebidas alcoólicas ou faltar com 

urbanidade para com os munícipes; 

b) Exigir a imediata retirada do serviço de qualquer trabalhador que não existir usando 

uniforme refletivo completo ou EPI e EPC adequado as suas funções;  

c) Determinar que sejam refeitos os serviços, sem ônus para a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, se os já executados não tiverem satisfatório, 

seja quantitativo ou qualitativamente; 

d) Aplicar sanções e penalidades previstas neste contrato; A fiscalização poderá determinar a 

aferição das taras dos veículos utilizados nas atividades objeto do contrato, de forma 

permanente e/ou periódica. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO poderá designar 

outro fiscal, quando conveniente, sendo formalmente consignado nos autos e comunicado à 

empresa a ser contratada, sem necessidade de elaboração de termo aditivo. Ao fiscal do 

contrato competirá administrar a execução do mesmo, atestar a respectiva Nota Fiscal para 
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efeito de pagamento, bem como providenciar as medidas necessárias as soluções de quaisquer 

contratempos que porventura venham a acontecer. As decisões e providencias que 

ultrapassem a competência da fiscalização deverão ser solicitadas pelo fiscal do contrato, em 

tempo oportuno, ao Secretário da Prefeitura, para a adoção das medidas que julgar 

convenientes. A ação de fiscalização não exonera a empresa a ser contratada de suas 

responsabilidades contratuais. 

 

10. ORDENS DE SERVIÇO  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO emitirá a autorização da execução de serviços 

de Manutenção Corretiva e Preventiva, por parte da Contratada. 

 

11. MEDIÇÃO  

A medição mensal dos serviços executados, descritos neste Termo, deverá ser apresentada em 

meio digital através de planilha padronizada em formato “Excel” ou impressa, detalhada por 

natureza de serviço, conforme modelo a ser 

apresentados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. 

A qualquer momento a Prefeitura poderá solicitar:  

Memória de cálculo;  

Demais documentos relacionados nos itens específicos sobre a medição de serviço de 

Manutenção deste Termo de Referência.  

A comprovação dos valores excluídos dar-se-á por meio de cópias autenticadas dos 

documentos fiscais pertinentes.  

Caso os valores a serem excluídos da base de cálculo da contribuição não sejam comprovados 

quando da apresentação da nota-fiscal, ou seja, em montante inferior ao previsto no Contrato, 

aplicar-se-á multa igual ao valor porventura ainda devido ao INSS.  

A Empresa contratada deverá apresentar a cada pedido de pagamento para verificação pela 

contratante do cumprimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais pela contratada, 

documentos a seguir discriminados:  

Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

FGTS;  

Certidão Negativa de Débito da Fazenda Municipal;  

Caso a proponente não esteja cadastrada como contribuinte na área de abrangência da 

PREFEITURA, deverá apresentar Declaração firmada pelo representante legal, sob as penas da 

Lei, do não cadastramento e de que nada deve à Fazenda do Município Sede da licitante, 

relativamente aos tributos relacionados com o objeto licitado.  

No caso de sociedade com estabelecimento prestador ou com matriz ou domicílio fora da área 

de abrangência da PREFEITURA, a proponente deverá apresentar prova de inscrição no 

cadastro de pessoas jurídicas prestadoras de serviços que emitam nota fiscal autorizada por 

outro município.  

Na hipótese de a sociedade de que trata este subitem não apresentar o cadastro mencionado, 

o valor do ISS – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza incidente sobre a prestação de 

serviços objeto da presente, será retido na fonte por ocasião de cada pagamento. Certidão 

Negativa de Débito junto a Previdência Social; 

 

Nos termos do artigo 31 da lei nº 8212, de 24/07/91, alterado pela Lei 9.711, de 20/11/98 e 

Instrução Normativa MPS/SRP nº 3, de 14 de julho de 2005, a Contratante reterá 11 % (onze 

por cento) do valor bruto da nota fiscal, fatura, obrigando-se a recolher em nome da 

contratada; 

A medição final dos serviços somente será encaminhada a pagamento quando resolvidas todas 

as divergências, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do Contrato.  

A Contratada é responsável pela correção dos dados apresentados, bem como por erros e 

omissões. Por ocasião do pagamento final, a Contratada fica obrigada a fazer a prova da 

quitação dos tributos exigidos pela legislação.  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO terá até 5 (cinco) dias, contados a partir da 

data de apresentação da medição pela Contratada, para a referida aprovação e liquidação até 

10 (dez) dias após sua aprovação.  
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12. GARANTIA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO  

Todos os Serviços de Manutenção executados pela Contratada, no sistema de Iluminação 

Pública deverão ser garantidos por 06 (seis) meses contados a partir da data de conclusão. 

 

13. GARANTIA OPERACIONAL DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE 

ILUMINAÇÃO  

Este serviço será remunerado mensalmente, multiplicando-se o preço unitário proposto pela 

contratada através de sua proposta comercial pela quantidade de pontos luminosos existentes 

no município. 

 

14. REMUNERAÇAO TOTAL DO MÊS  

Ao Final de cada mês a Contratada emitirá sua Nota Fiscal – Fatura de Prestação de Serviços 

considerando o valor mensal, definido em contrato, a contar da quantidade de pontos de 

iluminação do município, bem como os critérios de desempenho e melhoria da qualidade do 

serviço, observados no mês anterior ao do Faturamento. 

 

15. TABELAS DE REFERÊNCIA  

Foram utilizadas as tabelas:  

 ORSE, dezembro/2017 (Orçamentos de Obras de Sergipe) – Desenvolvida pela CEHOP – 

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, do Estado de Sergipe.  

 SINDUSCON/PE, 2017 – (Sindicato da Indústria de Construção Civil).  

 CREA/PE (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia)  

 FENTEC 2017 – (Federação Nacional dos Técnicos Industriais)  

 SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) 

 

16. NORMAS A SEREM UTILIZADAS  

A Empresa a ser contratada deverá realizar todas as intervenções sobre o parque instalado 

atendendo ao disposto na normalização vigente. Com isso deverá manter copias das normas 

utilizadas e apresentar provas de aquisição (documento fiscal, recibo ou nota fiscal) das 

normas abaixo, que serão necessárias ao perfeito atendimento as necessidades da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO:  

NBR UM 50001:2011 – Gestão de Energia  

NBR 5461 – Iluminação Terminologia  

NBR 5101 – Iluminação Pública  

NBR 5101/92 – Iluminação Pública – procedimento  

NBR 15129 – Luminárias para Iluminação Pública – Requisitos particulares  

NBR 14744 – Poste de Aço para Iluminação 

NBR 8837 – Iluminação Esportiva  

NBRIEC 60598-1 – Luminárias – Parte 1: Requisitos gerais e ensaios  

NBRIEC 60598-2-1 – Luminárias – Parte 2: Requisitos particulares – Capitulo 1: Luminárias 

fixas para uso em iluminação geral  

NBR 5410 – Instalações elétricas de Baixa Tensão  
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1. Mão de obra

1.1 Administrativo Fonte/Ano Quant Salário Base (R$) A. noturno Periculosidade outros Total R$

Gerente (Engenheiro) Crea/2017 1 7.964,50R$           7.964,50R$           

Técnico de segurança Sinduscon/2017 1 2.380,92R$           30% 3.095,20R$           

Assistente Sinduscon/2017 1 1.483,26R$           1.483,26R$           

Almoxarife Sinduscon/2017 1 1.184,45R$           1.184,45R$           

Sub total Administrativo 13.727,41R$         

1.2 Operacional Fonte/Ano Quant Salário Base (R$) A. noturno Periculosidade outros Total R$

Eletricista/Motorista Sinduscon/2017 2 1.404,09R$           30% 3.650,63R$           

Eletricista Sinduscon/2017 2 1.404,09R$           30% 3.650,63R$           

Sub total Operacional 7.301,27R$           

Total item 1 Mão de obra 21.028,67R$         

2. Leis Sociais

% R$ Unit Total R$

88,36% 21.028,67R$   18.580,94R$         

Total item 2 Leis sociais 18.580,94R$         

Encargos

Taxas de encargos sociais

3. Instalações e escritório

Depre. Quant. Valor Unit. R$ Total R$

12 3 104,17R$         312,51R$               

12 3 150,00R$         450,00R$               

12 1 128,33R$         128,33R$               

12 1 137,50R$         137,50R$               

12 2 128,33R$         256,67R$               

12 1 91,67R$           91,67R$                 

12 4 59,58R$           238,33R$               

1 440,00R$         440,00R$               

1 660,00R$         660,00R$               

2 55,00R$           110,00R$               

Total item 3. Instal./escrit. 2.825,01R$           

1.540,00R$                                            

1.650,00R$                                            

1.540,00R$                                            

1.100,00R$                                            

valor base R$

1.250,00R$                                            

1.800,00R$                                            

Instalações/Escritório

Computadores

Sistemas

Gestão de IP

Notebook

Impressora

Estação de trabalho

715,00R$                                                Móveis

Limpeza

Papelaria

Cartuchos/tonners

4. Materiais e Veículos

Quant. Total R$

1 30.018,01R$         

30.018,01R$         

Compra Vida útil Valor residual Depreciação Quant. Total R$

35.200,00R$     60 10.560,00R$    410,67R$           1 410,67R$               

100.000,00R$   60 30.000,00R$    1.166,67R$       1 1.166,67R$           

140.000,00R$   60 42.000,00R$    1.633,33R$       1 1.633,33R$           

Total Veículo 3.210,67R$           

Km rodado valor litro consumo/litro consumo Quant. Total R$

4.000 R$ 3,80 10 1.520,00R$       1 1.520,00R$           

6.000 R$ 3,20 7 2.742,86R$       1 2.742,86R$           

6.000 R$ 3,20 7 2.742,86R$       1 2.742,86R$           

7.005,72R$           

IPVA Pneus Lubrificantes Manutenção Quant. Total R$

200,00R$           100,00R$              200,00R$          500,00R$           1 1.000,00R$           

500,00R$           350,00R$              120,00R$          160,00R$           1 1.130,00R$           

500,00R$           350,00R$              120,00R$          160,00R$           1 1.130,00R$           

3.260,00R$           

Total item 4. Materiais e veículos 43.494,40R$         

4.4 Manutenção

A. Carro normal

B. Carro leve

C. Carro pesado

Materiais para manutenção de IP

Total materiais

Total combustível

Total manutenção

4.3 Combustível

A. Carro normal

B. Carro leve

C. Carro pesado

4.2 Veículos

A. Carro normal

B. Carro leve

C. Carro pesado

4.1 Materiais
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OBS: QUAISQUER DIVERGÊNCIAS ENCONTRADAS NOS VALORES FINAIS, SÃO 

DECORRENTES DOS ARREDONDAMENTOS E OPERAÇÕES MATEMÁTICAS, EM VIRTUDE 

DE NÚMEROS COM CASAS DECIMAIS EXTENSAS. 

 

SIGLAS 

 

CREA/PE - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO 

PERNAMBUCO 

 

FENTEC - FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 

 

 

SINDUSCON/PE - SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

DE PERNAMBUCO 

 
 

 

 

 

5. Despesas diversas

Quant. Total R$

1 200,00R$               

4 800,00R$               

1 250,00R$               

Total Comunicao 1.250,00R$           

Total item 5. Despesas diversas 1.250,00R$           

Internet e links

Comunicação

200,00R$                                                                                                               Telefone fixo

Valor Unit.

200,00R$                                                                                                               

250,00R$                                                                                                               

Telefone celular

6. Custos Adicionais

total dias valor dia valor médio Quant. mensal Total R$

22,00R$             18,00R$                 8 396,00R$         3.168,00R$           

100,00R$          8 100,00R$         800,00R$               

22,00R$             12,00R$                 8 264,00R$         2.112,00R$           

Total custos adicionais 6.080,00R$           

Total item 6. Custos adicionais 6.080,00R$           

Custos Adicionais

Alimentação

Plano de Saúde 

Vale alimentação

7. Margem e Adiministração central

R$ Unit. % Total R$

93.259,02R$     27,86% 25.981,96R$         

Total item 7. Margem e administração central 25.981,96R$         

7.1 BDI

Taxas de benefícios e despesas indiretas

8. Demonstrativo valor - Manutenção do parque de iluminação

TOTAL R$

21.028,67R$         

18.580,94R$         

2.825,01R$           

43.494,40R$         

1.250,00R$           

6.080,00R$           

25.981,96R$         

119.240,98R$      

TOTAL ITEM 7. MARGEM ADMINIST. CENTRAL

8.1 TOTAIS

TOTAL ITEM 1. MAO DE OBRA

TOTAL ITEM 2. LEIS SOCIAIS

TOTAL ITEM 3. INST. ESCRIT.

TOTAL ITEM 4. MATERIAIS E VEICULOS

TOTAL ITEM 5. DESPESAS DIVERSAS

TOTAL ITEM 6. CUSTOS ADICIONAIS

ITEM 8. DEMONSTRATIVO DE VALOR

119.240,98R$      

1.430.891,80R$   

6.533

18,25

TOTAL MENSAL

TOTAL ANUAL

QUANTIDADE DE PONTOS PARA MANUTENÇÃO

VALOR POR PONTO
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ANEXO IV 

PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO) 

PROCESSO LICITATÓRIO 138/2017 

Pregão nº 087/2017 

 

Proposta que faz a empresa ____________________________________ inscrita 

no CNPJ (MF) nº ________________________ e inscrição estadual nº 

____________________, estabelecida no (a) ______________________________, para a 

prestação dos serviços abaixo relacionados, conforme estabelecido no Edital.  

  

Apresentamos, a seguir, nossa proposta de preços, cujo objeto refere-se à contratação de 

empresa para execução dos serviços de engenharia elétrica concernentes a serviços de 

manutenção do parque de Iluminação Pública do Município de Salgueiro – PE. 

 

 
Nos valores propostos estão inclusos transportes, impostos, encargos sociais, tributos, 

seguros, taxas e demais ônus incidentes. 

 

Valor Total da Proposta: R$ 1.430.891,76 (Hum milhão, quatrocentos e trinta mil, 

oitocentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos), compreendendo o período 

de 12 meses a partir da data da assinatura do contrato. 

 

Validade da Proposta:  

Prazo de execução dos serviços:  

Forma de Pagamento:  

 

 

Nome do representante que irá assinar o contrato, nº do CPF, nº do RG, Estado civil, 

profissão e endereço residencial. 

 

 

 

Local e data 

 

______________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo (representante legal da empresa) 

 

 

 

 Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante. 

 

 

 

 

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES  UND QUANT

VALOR UNIT R$ 

(mensal)

VALOR TOTAL R$ 

(12 meses)

01

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA ELÉTRICA CONCERNENTES 

A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO 

PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE SALGUEIRO MÊS 12 119.240,98R$   1.430.891,76R$  

VALOR TOTAL R$ 1.430.891,76 (Hum milhão, quatrocentos e trinta mil, oitocentos e 

noventa e um reais e setenta e seis centavos)
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ANEXO V 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

Declaramos que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) 

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 

7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99). 

 

 

 

 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 

 

 

 

 

 

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

 

 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 

 

 

REF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 087/2017  

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 138/2017 

 

 

 

(NOME DA EMPRESA)_________________, CNPJ/MF N.º________________, (ENDEREÇO 

COMPLETO)_________________________, declara, sob as penas da Lei, que está enquadrada 

como microempresa/empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n.º 123/06, 

não havendo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada 

pelas Leis Complementares 128/2008 e 147/2014 ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências superiores. 

 

 

 

(Local) ______________, ____ de ________________ de 2017.   

 

 

   __________________________________ 

   Empresa e assinatura do responsável legal 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

 Apresentar a presente declaração fora dos envelopes.  

 Anexar à presente o Extrato de Pesquisa Fiscal, emitido pelo órgão do 

Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal e/ou outro documento 

relacionado nos itens 5.10 e 5.11 deste edital que comprove a situação do 

enquadramento da Lei  Complementar 123/06, alterada pelas Leis 

Complementares 128/2008 e 147/2014. 
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ANEXO VII 

CONTRATO N° ____/2017. 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

SALGUEIRO/PE E A EMPRESA 

____________ CONFORME PREGÃO Nº 

087/2017.  

 

 

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, o MUNICÍPIO DE 

SALGUEIRO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Joaquim Sampaio, 

279, cadastrada no C.N.P.J sob o nº 11.361.243/0001-71, doravante designada simplesmente  

CONTRATANTE, representado neste ato, pelo Sr. CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, brasileiro, 

casado, portador do CPF sob o n°. 390.804.125-20, RG n°. 6923195-SDS/PE, residente e 

domiciliado à Rua Inácio de Sá, n°. 180, nesta cidade de Salgueiro/PE e, ainda, através do 

Secretario de Serviços Públicos, neste ato representada pelo Sr. Orlando Parente, doravante 

denominado simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a empresa _______, pessoa 

jurídica de direito privado, com sede na ___ n.º __, _____, na cidade de _______, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n.º ________________, neste ato representado por ___, inscrito no CPF/MF 

sob o n.º ________________, residente e domiciliado na cidade de _________, de ora em 

diante denominada CONTRATADA, tendo em vista a contratação, considerando o disposto na 

lei n.º 8.666, de 21.06.93 e alterações posteriores, Lei Federal n.º 10.520 de 17.07.2002, Lei 

Complementar 123/06 e do resultado do Pregão Presencial n.º 087/2017, homologado 

em ___/___/___ têm entre si justo e acordado o seguinte: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO 

 

1.1 - Constitui objeto do presente é a Contratação de empresa especializada para execução de 

serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública da 

sede e zona rural do Município de Salgueiro/PE, com fornecimento de eventuais materiais, mão 

de obra e equipamentos, conforme solicitação expressa da Secretaria de Serviços Públicos e as 

especificações técnicas constantes da proposta da CONTRATADA – ANEXO I, que faz parte 

integrante deste instrumento independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 

2.1 – Os serviços objeto deste contrato deverão ser iniciados, no prazo de 20 (vinte) dias, 

após solicitação oficial da Secretaria, a partir da assinatura do contrato e/ou emissão do 

empenho.  

 

2.2 – Os serviços, objeto deste contrato deverá fazer-se acompanhar da Nota fiscal/fatura 

discriminativa, contendo a especificação dos mesmos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

 

3.1 – O valor global para o fornecimento, objeto deste contrato é de R$ 

__________________________ (_____). 

 

3.2 – O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor unitário de: Anexo I. 

 

3.3 - O pagamento deverá ser efetuado mediante depósito na Conta Corrente da 

CONTRATADA (DADOS BANCÁRIOS DA CONTRATADA). 
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3.4 - O pagamento será efetuado mensalmente, até o 10º dia útil, após a efetiva prestação 

dos serviços e apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo funcionário responsável 

da Secretaria de Serviços Públicos. 

 

3.4.1 - Os serviços serão medidos mensalmente, conforme os quantitativos efetivamente 

executados dos serviços e de acordo com os preços unitários propostos pela CONTRATADA.   
 

3.5 – A LICITANTE que vier a ser contratada ficará sujeita à multa diária correspondente a 

1% (um por cento) do valor da fatura, pelo não cumprimento do fornecimento, desde que 

comprovada a responsabilidade da CONTRATADA. O valor correspondente deverá ser 

descontado na fatura mensal. 

 

3.6 – Nenhum pagamento será efetuado à LICITANTE que vier a ser contratada que esteja 

em débito para com a Administração, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 

financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade. 

 

3.7 - A LICITANTE que vier a ser contratada deverá apresentar a Secretaria de Serviços 

Públicos, para fins de recebimento das faturas mensais, os seguintes documentos atualizados: 

 

I – Certidão Negativa de Débitos para com o INSS (CND), na forma exigida pela Constituição 

Federal em seu art. 195, § 3º; 

 

II – Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal; 

III – Certidão de Regularidade com o FGTS.  

IV - Certidão de quitação de Tributos Federais, administradas pela Secretaria da Receita 

Federal. 

V – Certidão Negativa de débitos de Tributos e Contribuições Municipais; 

VI - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 

3.8 - O pagamento somente será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da 

Contratada. 

 

3.9 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização 

financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao 

efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP 

Onde:  

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I      = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX/100)        I = (6/100)  I = 0,0001644 

        365                        365 

 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

3.9.1 - A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal 

seguinte ao da ocorrência. 

 

3.10 – O produto resultante de 1% (um por cento) sobre todos os valores e 

pagamentos realizados pelo Município de Salgueiro, relativos ao objeto deste edital 

serão creditados, automaticamente, no FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS 

PEQUENOS NEGÓGIOS 
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CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

  

4.1 - As despesas em decorrência do objeto deste contrato correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 

 

Órgão Orçamentário: 13000 

Unidade Orçamentária: 13001 

Função: 15 

Sub-função: 451 

Programa: 208 

Ação: 2165 

Despesa: 2527 

Elemento: 3.3.90.39.00 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

5.1 - O contrato terá vigência até 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura ou 

emissão da Nota de empenho, podendo este, ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido se 

assim for da vontade das partes, na conformidade do estabelecido na Lei nº 8.666/93 e 

alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

6.1 – Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na 

assinatura do contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, 

objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no 

Art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS MULTAS 

 

7.1 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa correspondente a 0,5% (cinco décimos por 

cento), do valor total contratual, pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual, 

devendo o valor da multa ser recolhido ao setor de tesouraria deste município, no prazo de 03 

(três) dias a contar do recebimento da notificação. 

 

7.2 – A CONTRATADA ficará sujeita à multa moratória de 0,5% (cinco décimo por cento) ao 

dia, sobre o valor total do contrato pelo não cumprimento do prazo fixado neste edital, ou pelo 

inadimplemento de qualquer obrigação contratual. 

 

7.3 – A multa a que se refere o item anterior será descontada dos pagamentos devidos pela 

PMS-PE, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente e poderá ser aplicada 

cumulativamente com as demais sanções já previstas. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1 – Arcar com toda e qualquer despesa relativa ao fornecimento ora pactuado, dentre elas, 

carga, equipamento, espaço, impostos, mão-de-obra, taxas, contribuições, encargos sociais. 

 

8.2 – Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a 

sofrer a CONTRATANTE ou terceiros, em decorrência do fornecimento, objeto deste contrato. 

 

8.3 – Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar 

funcionários e/ou bens da CONTRATADA, da CONTRATANTE ou terceiros, verificados em 

decorrência do fornecimento do objeto deste contrato.  
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8.4 – Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar a 

CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência do fornecimento dos 

veículos não sendo a CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos 

ou lucros cessantes. 

 

8.5 – Permitir que a CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize o fornecimento objeto 

deste contrato. 

 

8.6 – Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que 

a envolva independente de solicitação. 

 

8.7 – Emitir Nota Fiscal referente ao fornecimento durante o mês de referência, para fins de 

atestação e liquidação pela CONTRATANTE. 

 

8.8 - Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais. 

 

8.9 - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE, a 

ocorrência de qualquer impedimento do fornecimento. 

 

8.10 - Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho 

serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim como, no caso de ajuizamento de 

reclamações trabalhistas. 

 

8.11 - Proceder à execução do fornecimento, de acordo com sua proposta e, com as normas e 

condições previstas no Edital de Pregão Presencial nº 087/2017 e anexos, inclusive com as 

prescrições do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, respondendo civil e 

criminalmente, pelas consequências de sua inobservância total ou parcial. 

 

8.12 – À contratada poderá ser acrescido ou diminuído o objeto do fornecimento dentro dos 

limites estabelecidos na Lei nº 8.666/93 e alterações. 

 

8.13 - Fornecer todo o equipamento e ferramentas necessárias para a execução dos serviços, 

bem como a responsabilidade pela sua guarda e manutenção;   

8.14 -  Fornecer ao seu pessoal ou equipe, os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), 

atendendo às normas de segurança vigentes, bem como uniformes;  

8.15 -  Assegurar que todos os funcionários da empresa contratada usem crachás de 

identificação, nome completo, data da admissão, RG, CPF. e a logomarca da empresa.   

8.16 -  Assegurar que todos os funcionários da empresa contratada usem uniforme em bom 

estado de apresentação, dentro das exigências de segurança e adequado ao serviço contendo 

identificação da empresa contratada visíveis.    

8.17 - Executar, conforme a melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo 

rigorosamente às normas da ABNT, se for o caso, bem como as instruções, especificações e os 

detalhes fornecidos ou editados pela Administração;  

8.18 - Manter atualizado “Diário de Serviços”, nele registrando todas as ocorrências que 

afetem o prazo de execução ou orçamento dos serviços;  

8.19 - Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e as posturas municipais 

sobre a execução de serviços em locais públicos;  

8.20 - Manter à  frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta ou a que 

venha a ser aprovada pela Administração, sempre liderada por engenheiro eletricista , 

qualificado com capacidade e poderes bastantes para  representá-la perante a Fiscalização e 

resolver problemas referentes aos serviços em execução;  

8.21 - Manter equipe para o acompanhamento dos serviços, adequada e compatível com as 

exigências e qualidades técnicas pertinentes;  
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8.22 - Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços  e prestar 

os esclarecimentos necessários;   

8.23 - Comunicar a Secretaria de Infraestrutura, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas que anteceder a data para realização dos serviços solicitados, os motivos que 

impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.  

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.1 – Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas na Cláusula 

Terceira deste instrumento. 

 

9.2 – Designar, por meio da Contratante, pessoas responsáveis pelo encaminhamento e 

fiscalização do fornecimento ora pactuado. 

 

9.3 – Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às 

obrigações contratuais. 

 
9.4 - Assegurar o livre acesso do CONTRATADO e de seus prepostos, devidamente 

identificados, a todos os locais onde se fizer necessária a prestação dos serviços licitados, 

prestando-lhe todas as informações e esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

10.1 – Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de 

Notificação Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas contratuais 

e as hipóteses previstas nos arts. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e alterações, ficando 

facultado a sua denúncia, desde que a parte denunciante notifique formalmente a outra, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas 

previstas no art. 87, da Lei supra referida. 

 

10.2 – As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste 

Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, em consequência do inadimplemento das condições contratuais. 

 

10.3 – O presente contrato poderá ser rescindido, de imediato, por inadimplemento de 

qualquer das partes, através de simples notificação por escrito, entregue diretamente ou por 

via postal, com prova de recebimento, e ainda: 

 

 Por conveniência da CONTRATANTE, através de manifestação unilateral, 

espontânea, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, não cabendo à 

CONTRATADA direito a reclamação ou indenização; 

 

 Fica o contrato extinto de pleno direito, independentemente de aviso, 

interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 

 

b.1 - Falência ou liquidação da CONTRATADA;  

b.2 - Concordata ou incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou ainda, sua 

fusão ou cisão, sem prévio e expresso conhecimento do CONTRATANTE; 

b.3 - Interrupção ou atraso no fornecimento, objeto deste contrato; 

b.4- Incapacidade, desaparecimento, inidoneidade financeira, ou, ainda, má fé da 

CONTRATADA; 

b.5 - Se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar, ou 

alienar de qualquer forma os direitos decorrentes deste contrato. 
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10.4 – O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo, 

desde que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios da vontade do CONTRATANTE e 

que tornem impossível o fornecimento dos veículos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

 

11.1. Além da cobrança de multa prevista no subitem 7.1, poderá, ainda, a CONTRATADA, 

sofrer as seguintes sanções: 

      

I – Advertência por escrito; 

 

II – Multa de 0,01% sobre o valor do fornecimento, por dia de atraso na entrega, sem justa 

causa, dos veículos; 

 

III – Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar 

com o Município de Salgueiro, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

12.1 – Os serviços constantes neste contrato serão fiscalizados por servidor ou comissão de 

servidores designados pela Secretaria de Serviços Públicos, doravante denominados 

“Fiscalização”, que terá autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de 

orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual. 

 

12.2 - À Fiscalização compete, entre outras atribuições: 

 

I – solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, 

todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do 

processo correspondente, cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de 

providências. 

II – acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo; 

III – encaminhar a Secretaria de Serviços Públicos os documentos que relacionem as 

importâncias relativas e multas aplicadas à Contratada, bem como os referentes a pagamento; 

 

12.3 – A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades 

contratuais. 

 

12.4 – Os serviços constantes neste contrato serão fiscalizados pelo fiscal Servidor da 

Secretaria de acordo com o que dispõe o artigo 67 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

13.1 – Todo o pessoal que for utilizado na execução deste contrato será diretamente vinculado 

e subordinado à CONTRATADA, não tendo com o CONTRATANTE nenhuma relação jurídica 

sobre qualquer título ou fundamento. 

 

13.2 - A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização, se ocorrer, provisória ou 

definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe, 

porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer 

cláusulas e condições contratuais, o pagamento de forma proporcional ao fornecimento 

efetivamente realizado. 
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13.3 - As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em 

todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores. 

 

13.4 - Para os efeitos de direito valem para este Contrato a Lei nº 8.666/93 e, alterações 

posteriores, e demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços 

apresentada, aplicando-se, ainda, para os casos omissos, os princípios gerais de Direito. 

 

13.5 - A CONTRATADA será responsável por todas as obrigações trabalhistas, tributárias e 

previdenciárias, seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer 

vínculo empregatício que venha a se configurar, inclusive indenizações decorrentes de acidente 

de trabalho. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

 

14.1 – As partes elegem o Foro da Comarca de Salgueiro, Estado de Pernambuco, como 

competente para dirimir toda e qualquer dúvida ou controvérsia resultante do presente 

Contrato, renunciando expressamente a ouro qualquer, por mais privilegiado que se configure. 

 

E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em quatro vias de 

igual teor e forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais 

efeitos. 

 

 

Salgueiro, _____ de _______________ de 2017. 

 

 

 

___________________________________________________ 

SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

ORLANDO PARENTE 

 CONTRATANTE 

 

 

___________________________________________________ 

[inserir razão social da empresa] 

[inserir representante legal da empresa] 

CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 

 
_________________________        __________________________ 
CPF/MF n.º                                                     CPF/MF n.º 


