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PROCESSO ADMINISTRATIVO: 15/2022 
PREGAO ELETR~NICO: 01/2022 

AVISO DE LICITACAO 

Torna-se ptablico, para o conhecimento dos interessados, que a CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL 

D'OESTE/MT, sito a Rua Juscelino Kubistchek, n° 3226 Centro, Mirassol D'Oeste/MT, CEP: 78.280-000, esta 

realizando licita~ao na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, tendo Como criterio de julgamento o menor pre~o 

global, com a finalidade de contratar empress especializada para prestagao de serviGos de instalagao de sistema de 

microgera~ao de energia solar fotovoltaica - ONGRID (Sistema Conectado a Rede) de potencia nominal de 21,47 
kWp para gera~ao media de 2.500 KwhImes, compreendendo a elabora~ao do projeto, a aprova~ao deste junto a 
concessionaria de energia local, o fornecimento de todos os equipamentos a materials, a instala~ao e a efetiva~ao 

do acesso junto a concessionaria de energia, cujas especifica~oes detalhadas encontram-se no Edital e seus anexos. 

FUNDAMENTACAO LEGAL: O certame sera regido pela Lei Federal n° 10.520/2002, aplicando-se 

subsidiariamente, no que couberem, as disposi~oes da Lei Federal n° 8.666/1993, da Lei Complementar n° 123/2006, dos 
Decretos Federais n° 8.538/2015, n° 9.488/2018 e n° 10.024/2019, Lei Municipal n° 1.058/2019, suss altera~oes e demais 
legisla~oes aplicaveis. 

Serao observados os seguintes horarios e Batas para os procedimentos: 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 10h00 do dia 05/12/2022 as 09h59 do dia 16/12/2022. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10h00 do dia 16/12/2022. 

INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREC,O: 10h00 do dia 16/12/2022. 

Para todas as referencias de horario e tempo sera observado o HORARIO OFICIAL DE BRASILIA — DF 
LOCAL: Licitanet - www.licitanet.com.br, com acesso identificado a plataforma. 

O Edital completo esta a disposi~ao dos interessados CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE - MT, de 
segunda a sexta-feira, das 07h00 as 13h00, e sera disponibilizado atraves de grava~ao em dispositivo do interessado, 
podendo tambem ser obtido em https://camaramirassoldoeste.mt.gov.br  e https://portal.licitanet.com.br/home. 

Ouaisquer dtavidas, contatar pelos telefones (65) 3241 1454 ou pelo e-mail contato@camaramirassoldoeste.mt.gov.br. 

Mirassol d'Oeste - MT, 01 de dezembro de 2022. 

~~~ j G~~l~ 
Igor duardo D~F1VIoura Trindade 

Pregoeiro 
Porataria n° 22/2022 
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1 - DISPOSI~OES PRELIMINARES 

1.1. O Pregao Eletronico sera realizado em sessao prablica, por meio da INTERNET, e sera dotado de recursos de 
criptografia e autentica~ao que garantam as condi~oes de seguranpa em todas as etapas do certame atraves do Sistema 
de Pregao Eletronico Licitanet - www.licitanet.com.br. 

1.2. A utiliza~ao do sistema de pregao eletronico esta consubstanciada nos §§ 2° e 3° do art. 2° da Lei 10.520/2002. 

1.3. Os trabalhos serao conduzidos por servidor do quadro permanente da administragao, provido no cargo de 
Pregoeiro, mediante a inser~ao e monitoramento de dados gerados ou transferidos para sistema compras, constante da 
paging eletronica da Licitanet - www.licitanet.com.br 

1.4. O presente edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar n° 
123/2006, atendendo o direito de prioridade para microempresas e empresas de pequeno porte para efeito de desempate, 
quando tal empate for verificado ao final da dispute de prepos. 

1.5. IMPORTANTE: 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: des 10h00 do dia 05/12/2022 as 09h59 do dia 16/12/2022. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10h00 do dia 16/12/2022. 

INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREGO: 10h00 do dia 16/12/2022. 

1.6. LOCAL: Licitanet - www.licitanet.cor~n.br, com acesso identificado a plataforma. 

1.7. Para todas as referencias de horario e tempo sera observado o HORARIO OFICIAL DE BRASILIA — DF. 

2 - DO OBJETO 

2.1. El objeto do presente certame a contrataGao de empresa especializada para prestagao de serviGos de 
instalagao de sistema de microgera~ao de energia solar fotovoltaica - ONGRID (Sistema Conectado a Rede) de 
potencia nominal de 21,47 kWp para geragao media de 2.500 KwhImes, compreendendo a elaboragao do projeto, a 
aprova~ao deste junto a concessionaria de energia local, o fornecimento de todos os equipamentos a materials, a 
instalagao e a efetivagao do acesso junto a concessionaria de energia. 

2.2. A descri~ao detalhada do objeto e quantitativos da presente licita~ao constam do Anexo I -Termo de Referencia 
e seu Anexo Unico —Termo de Referencia — Especificagoes Tecnicas. 

3 -DAS CONDICOES PARA PARTICIPAC~AO 

3.1. Poderao participar deste Pregao Eletronico qualquer empresa individual ou sociedade empresarial regularmente 

estabelecida no Pais, que seja especializada no ramo de atividade do objeto desta Licita~ao, que satisfapa 

Codas as exigencies, especifica~oes e normas contidas neste edital e seus anexos e que apresentarem Coda a 

documenta~ao exigidapara o respectivo cadastramento junto a Licitanet - www.licitanet.com.br

3.2. E vedada a participa~ao de empresa em forma de consorcios ou grupos de empresas. 

3.3. Nao poderao participar da licita~ao as empresas que se encontram sob falencia, concordata, concurso de 

credores, dissolu~ao, liquida~ao, empresas estrangeiras que nao funcionam no psis, consorcio ou que tenham sido punidas 

com suspensao do direto de licitar e contratar com o Municipio de Mirassol d'Oeste - MT, atendido o principio da 

publicidade, ou aquelas que tenham sido declaradas inidoneas pelos organs publicos competentes para licitar ou contratar 

com a Administra~ao Publics, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal. 

3.4. Nao poderao participar da licita~ao empresas de propriedade de servidor publico ou agente politico, ou com 

parentesco ate o terceiro grau destes, que for detentor de poder de influencia sobre o resultado do certame, considerado 
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todo aquele que participa, direta ou indiretamente, des etapas do processo de licitagao, nos termos da Resolugao de 
Consulta n° 05/2016 do TCE-MT. 

3.5. Nao poderao pamicipar da licitagao empresas que constem: a) no cadastro de empresas inidoneas do Tribunal 
de Contas da Uniao, do Ministerio da Transparencia, Fiscalizagao e Controladoria-Gera) da Uniao; b) no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF como impedidas ou suspensas e; c) no cadastro Nacional de 
Condena~oes Civis por Ato de Improbidade Administrative e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de 
Justi~a. 

3.6. Poderao pamicipar deste Pregao os interessados que atuem em ramo de atividade pertinence e compativel com 
0 objeto licitado, que atendam as exigencies do Edital, e estejam credenciados no sistema "www.licitanet.com.br", provido 
pelo Sistema Licitanet Licita~oes Eletronicas, constante da paging eletronica www.licitanet.com.br. 

3.7. A participapao no pregao esta condicionada obrigatoriamente a inscri~ao e credenciamento do licitante sistema 
Licitanet - www.licitanet.com.br ate o limite de horario previsto, e devera ser observado o seguinte: 

a) cadastro ativo no licitanet, atraves de login e senha; 

b) inser~ao no sistema do valor inicial da proposta e a respective marca do produto (digitando "produto sem marca" 
quando for o caso, ex. servigos). 

3.8. O Gusto de operacionaliza~ao e use do sistema ficara a cargo do licitante, o equivalence aos custos pela 
utilizapao dos recursos de tecnologia da informa~ao, consoante tabela fornecida pela entidade, nos termos do amigo 5°, 
inciso III, da Lei n° 10.520/02. 

3.9. A microempresa ou empresa de pequeno pone, alem da apresenta~ao da Declaragao de Enquadramento como 
ME/EPP constante no Anexo IV pare fins de habilitapao, devera, quando do cadastramento da proposta inicial de prepo a 
ser digitada no sistema, informer no Campo proprio o seu regime de tributagao pare fazer valer o direito de prioridade no 
desempate (amigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006) e demais beneficios previstos. 

4 - CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITACOES DA BOLSA DE LICITAC~OES E LEILOES DO BRASIL 

4.1. O credenciamento der-se-a pela atribui~ao de chave de identifica~ao e de senha, pessoal e intransferivel, pare 
acesso ao sistema eletronico (am. 3°, § 1°, do Decreto n° 5.450, de 2005), no site www.licitanet.com.br, junto ao Sistema 
Licitanet Licita~oes Eletronicas, sediadas no pais. 

4.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de seu 
representante legal e na presun~ao de sue capacidade tecnica pare realizagao des transagoes inerentes ao Pregao na 
forma Eletronica (art. 3°, § 6°, do Decreto n° 5.450, de 2005). 

4.3. O use da senha de acesso pela licitante e de sue responsabilidade exclusive, incluindo qualquer transa~ao 
efetuada diretamente ou por seu representante, nao cabendo ao provedor do sistema ou o Municipio de Itambe, Estado da 
Bahia, promotora da licitagao, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do use indevido da senha, ainda que por 
terceiros (am.3°, § 5°, do Decreto n° 5.450, de 2005) 

4.4. O licitante devera apresentar tambem informagoes validas e operantes pars possiveis contatos pos-certame, 
tais como: e-mail, telefone etc. 

5. DA APRESENTAC~AO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACf AO 

5.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de 
habilita~ao exigidos no edital, proposta com a descrigao do objeto ofertado e o prego, ate a data e o horario estabelecidos 
neste instrumento convocatorio, momento anterior a abertura da sessao publica, quando, entao, encerrar-se-a 
automaticamente a etapa de envio dessa documentagao. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilita~ao exigidos neste Edital, ocorrera por meio de 

chave de acesso e senha. 

5.3. Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao encaminhar a documenta~ao de habilitarao ainda que 

haja alguma restrigao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do am. 43, § 1°, da LC n° 123/2006. 

5.4. Incumbira ao licitante acompanhar as operapoes no sistema eletronico durance a sessao publica do Pregao, 
ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas 
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pelo sistema ou de sue desconexao. 

5.5. Ate o momento limite para envio da proposta e documentos de habilitagao, os licitantes poderao retirar ou 

substituir a proposta e os documentos de habilitagao anteriormente inseridos no sistema. 

5.6. Nao sera estabelecida, Hesse etapa do certame, ordem de classificagao entre as propostas apresentadas, o que 

somente ocorrera apos a realizagao dos procedimentos de negociagao e julgamento da proposta. 

5.7. Os documentos que compoem a proposta e a habilitagao do licitante melhor classificado somente serao 

disponibilizados para avaliagao do pregoeiro e para acesso publico apos o encerramento do envio de lances. 

5.8. Constituem motivos para a desclassificagao da proposta e dos lances: a) que nao atenderem as exigencies 

deste Edital e seus anexos ou a legislagao aplicavel; b) omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades 

ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; c) que impuserem condigoes ou contiverem ressalvas em relagao as 

condigoes estabelecidas neste Edital; d) que apresentarem pregos excessivos ou manifestamente inexequiveis; e; e) que 

nao apresentarem a descrigao dos materials ofertados, conforme item 8.5, tetra "a", e; f) as que informarem em sue 

proposta eletronica quaisquer elementos que identifiquem a empresa licitante, violando o sigilo da proposta antes do 

termino da fase de lances. 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRONICO 

6.1. O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletronico ate a data e horario marcados para 

abertura da proposta, quando, entao, encerrar-se-a automaticamente afase de recebimento de propostas. 

6.2. Todas as referencias de horario no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o horario official de 

Brasilia — DF. 

6.3. O licitante sera responsavel por Codas as transagoes que forem efetuadas em seu Home no sistema eletronico, 

assumindo como firmes e verdadeiras sues propostas e lances. 

6.4. Incumbira ao licitante acompanhar as operagoes no sistema eletronico durante a sessao publica do Pregao, 

ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas 

pelo sistema ou de sue desconexao. 

6.5. Ate a abertura des propostas, os licitantes poderao retirar ou substituir as propostas apresentadas. 

6.6. O licitante devera envier sue proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, o prego total do objeto 

licitado, marca/referencia (se for o caso) e a informagao de que atende a especificagao deste Edital. 

6.7. Todas as especificagoes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.8. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, 

tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e execugao dos 

servigos. 

6.9. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) digs, a contar da data de sue apresentagao. 

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULA~CAO DOS LANCES 

7.1 A partir do horario previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da proposta inicial de 
prego, tera inicio a sessao publica do pregoo eletronico, com a divulgagao des propostas de pregos recebidas, passando 0 

Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade des propostas. 

7.2. O pregoeiro (a) efetuara o julgamento des propostas pelo criterio de menor prego global. 

7.3. O sistema disponibilizara Campo proprio para Croce de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

7.4. Aberta a etapa competitive, os licitantes deverao ester conectados ao sistema para participar da sessao de 

lances. 

7.5. A Cade lance ofertado o participante sera imediatamente informado de seu recebimento e do valor consignado 

no registro. 

Rua Juscelino Kubitscheck 3226 -Centro - 78280-000 - Mirassol DOeste/MT — FONE/FAX: (65) 3241-1454 — CNPJ: 03.756.178/0001-55 
c:amaramirassoldoeste.mt.aov.br 



` ~ ~ ~ ~. ESTADO DO MATO GROSSO 

"~~ `'~ CAMARA DE M I RASSOL D'OESTE 
RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 3226 -CEP 78280-000 FONE: (65) 3241-1454 

~e~*1~~   ~.. 

7.6. O lance devera ser ofertado pelo valor total, que compreende a elabora~ao do projeto, a aprova~ao deste junto 
a concessionaria de energia local, o fornecimento de todos os equipamentos a materials, a instala~ao e a efetiva~ao do 
acesso junto a concessionaria de energia e demais encargos previstos neste Edital e seus anexos. 

7.7. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao e as 
regras estabelecidas no Edital. 

7.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 

7.9. Nao serao aceitos doffs ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 
primeiro lugar. 

7.10. Fica a criterio do Pregoeiro a autoriza~ao da corre~ao de lances com valores digitados erroneamente ou 
situa~ao semelhante, mesmo que antes do inicio da disputa de lances. 

7.11. O intervalo minimo de diferen~a de valores entre os lances, que incidira tanto em rela~ao aos lances 
intermediarios quanto em rela~ao a proposta que cobrir a melhor oferta devera respeitar o valor informado na 
plataforma/sistema de licita~oes eletronicas. 

7.12. Durante o transcurso da sessao publica os participantes serao informados, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado. O sistema nao identificara o autor dos lances aos demais participantes. 

7.13. No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitive do Pregao Eletronico, o sistema 

eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep~ao dos lances, retornando o Pregoeiro, quando 

possivel, sue atua~ao no certame, sem prejuizos dos atos realizados. 

7.14. Quando a desconexao persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao do Pregao Eletronico sera 

suspense e tern reinicio somente decorridas vinte e quatro horas epos comunica~ao expressa aos operadores 

representantes dos participantes, atraves de mensagem eletronica (e-mail) divulgando data e hors da reabertura da sessao. 

7.15. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletronico o modo de disputa "aberto", em que os licitantes 

apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorroga~oes. 

7.16. A etapa de lances da sessao publica tern dura~ao de dez minutos e, epos isso, sera prorrogada 

automaticamente pelo sistema se houver lance ofertado nos ultimos doffs minutos do periodo de dura~ao da sessao publica. 

7.17. A prorroga~ao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de doffs minutos e ocorrera 

sucessivamente sempre que houver lances enviados Hesse periodo de prorroga~ao, inclusive no caso de lances 

intermediarios. 

7.18. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-se-a 

automaticamente. 

7.19. Encerrada a fase competitive sem que haja a prorrogagao automatica pelo sistema, podera o Pregoeiro, 

assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessao publica de lances, em prol da consecu~ao 

do melhor pre~o. 

7.20. Nao serao aceitos doffs ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 

primeiro lugar. 

7.21. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado, vedada a identifica~ao do licitante. 

7.22. O criterio de julgamento adotado sera o menor pre~o global, conforme definido neste Edital e seus anexos. 

7.23. caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sue proposta. 

7.24. Em rela~ao a itens nao exclusivos para participa~ao de microempresas e empresas de pequeno porte, uma 

vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade 

empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, 

procedendo a compara~ao com os valores da primeira colocada, se esta for empress de major porte, assim Como des 

demais classificadas, para o fim de splicer-se o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006, 

Rua Juscelino Kubitscheck 3226 -Centro - 78280-000 - Mirassol DOeste/MT — FONE/FAX: (65) 3241-1454 — CNPJ: 03.756.178/0001-55 
camaramirassoldoeste. mt. qov. br 



ESTADO DO MATO G ROSSO 
.►~~i~ 

CAMARA DE MIRASSOL D'OESTE 
r,~ r, RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 3226 -CEP 78280-000 FONE: (65) 3241-1454 

,~ ~  ... 

regulamentada pelo Decreto Federal n° 8.538/2015. 

7.25. Nessas condigoes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa 
de ate 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao consideradas empatadas com a primeira 
colocada. 

7.26. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo 
sistema, contados epos a comunicagao automatics para tanto. 

7.27. Caso a microempresa ou a empress de pequeno porte melhor classificada desists ou nao se manifeste no 
prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes microempresa e empress de pequeno porte que se encontrem 
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo 
estabelecido no subitem anterior. 

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

7.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publics, o pregoeiro devera encaminhar, pelo sistema 
eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego, para que seja obtida melhor proposta, vedada 
a negociagao em condigoes diferentes des previstas neste Edital. 

7.30. Se a proposta ou o lance de menor valor nao for aceitavel ou se o fornecedor desatender as exigencies 
habilitatorias, oPregoeiro examiners a proposta ou o lance subsequente, verificando a sus compatibilidade e ahabilitagao 
do participante, na ordem de classificagao, e assim sucessivamente, ate a apuragao de uma proposta ou lance que atenda 
o Edital . Tambem Hesse etapa o Pregoeiro podera negociar com o participante para que seja obtido prego melhor. 

7.31. Caso nao sejam apresentados lances, sera verificada a conformidade entre a proposta de menor prego e valor 
estimado para a contratagao. 

7.32. Constatando o atendimento des exigencies fixadas no Edital, o objeto sera adjudicado ao autor da proposta ou 
lance de menor prego. 

7.33. Ouando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006, o 
Pregoeiro splicers os criterios para o desempate em favor ME/EPP. Apos o desempate, podera o pregoeiro ainda negociar 
um melhor prego caso ela nao atinja o valor de referencia definido pela administragao publics. 

8 - DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRONICO E PROPOSTA ESCRITA 

8.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletronico pressupoe o pleno conhecimento e atendimento as 
exigencies de habilitagao previstas no Edital. O Licitante sera responsavel por todas as transagoes que forem efetuadas em 
seu Home no sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suss propostas e lances. 

8.2. O objeto devera ester totalmente dentro des especificagoes contidas no Anexo I —Termo de Referencia e seu 
Anexo Unico —Termo de Referencia — Especificagoes Tecnicas. 

8.3. A validade da proposta sera de no minimo 60 (sessenta) dies, contados a partir da data da sessao publics do 
Pregao. 

8.4. Na hipotese de o licitante ser enquadrado como ME/EPP sera necessario a informagao desse enquadramento 
no Campo proprio da fiche tecnica no sistema de licitagoes on-line, sob pens do licitante enquadrado nests situagao nao 
utilizer dos beneficios do direito de preferencia para o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar n° 123/06. 

8.5. Na proposta escrita, A SER ANEXADA CONCOMITANTEMENTE COM OS DOCUMENTOS DE 
HABILITACAO, devera conter: 

a) EspecificaGao complete dos materials/produtos oferecidos (modulos a inversor(es)), com 
quantidades, marcas, modelos, fabricantes etc. e todas as informagoes tecnicas que possibilitem a sus complete 
avaliagao, totalmente conforme descrito no Anexo I —Termo de Referencia a Anexo Unico —Termo de Referencia — 

Rua Juscelino Kubitscheck 3226 -Centro - 78280-000 - Mirassol DOeste/MT — FONE/FAX: (65) 3241-1454 — CNPJ: 03.756.178/0001-55 
camaramirassoldoeste.mt.Qov. br 



,{ 

i ~ ~ • ~ ~~ n 

CAMARA DE M I RASSOL D'OESTE 
ESTADO DO MATO G ROSSO 

~ -..,~ RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 3226 -CEP 78280-000 FONE: (65) 3241-1454 

u ~  
Especifica~oes Tecnicas; 

b) Os valores dos tributos ja deverao estar computados no valor dos materiais/servigos; 

c) O prazo de validade da proposta, que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) digs, contados da abertura 
das propostas virtuais; 

d) Data. assinatura e identificagao do representante legal da proponente. 

8.6. Atendidos todos os requisitos, sera considerada vencedora a licitante que oferecer o menor prego global. 

8.7. Nos pregos ofertados deverao estar inclusos todos os custos. tributos, contribuigdes, despesas e encargos 
inerentes ao produto/servigo ate sua entrega no local fixado neste Edital e sua entrada em operagao, incluindo elaboragao 
do projeto, a aprovagao deste junto a concessionaria de energia local, o fornecimento de todos os equipamentos e 

materiais, a instalagao e a efetivagao do acesso junto a concessionaria de energia. 

8.8. Serao desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislagao em vigor. 

8.8.1. Serao desclassificadas. ainda, as propostas que. 

a) contenham mais de 02 (duas) casas decimals em,seus valores; 

b) sejam incompletas, isto e, nao contenham informagoes suficientes que permita a perfeita identificagao dos 
materiais/produtos ofertados; 

c) contenham qualquer limitagao ou condigao sutDsfancialmente contrastante com o presente Edital. 

8.9. Ocorrendo discordancia entre os valores numericos e por extenso, prevalecerao estes ultimos. 

i 

9 - DO JULGAMENTO 

9.1. Para julgamento sera adotado o criterio de menor prego global, observado o prazo pars fornecimento, as 
especificagoes tecnicas. parametros minimos de desempenho e de qualidade e demais condigoes definidas neste Edital. 

9.2. Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance nao tiver sido ofertada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte e o sistema eletronico identificar que houve proposta apresentada por microempresa ou 

empresa de pequeno porte igual ou ate 5% (cinco por cento) superior a proposta de menor lance, sera procedido da 

seguinte forma: 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera convocada pelo sistema eletronico, 
via "chat" de comunicagao do pregao eletronico para, no prazo de 5 (cinco) minutos apos a convocagao. 
apresentar nova proposta inferior aquela considerada vencedora do certame, situagao em que, atendidas as 
exigencias habilitatorias, sera adjudicada em seu favor o objeto do pregao: 

b) No caso de empate de propostas apreSentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte que se 
enquadrem no limite estabelecido no subitem 9.2, o sistema realizara um sorteio eletronico entre elas para 
que se identifique aquela que primeiro sera convocada para apresentar melhor oferta, na forma do disposto na 

alinea "a"; 

c) Nao sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma da 
alinea "a"' anterior, serao convocadas as remanescentes, quando houver, na ordem classificatbria, para o 
exercicio do mesmo direito • 

9.3. Na hipotese da nao contratagao nos termos previstos nos subitens de 7.24 a 7.28, o objeto licitado sera 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que atenda aos requisitos de habilitagao. 

9.4. O Pregoeiro anunciara o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente apos o 
encerramento da etapa de lances da sessao ptablica ou, quando for o caso, apos negociagao e decisao pelo Pregoeiro 
acerca da aceitagao do lance de menor valor. 

9.5. Se a proposta ou o lance de menor valor nao for aceitavel, o Pregoeiro examinara a proposta ou o lance 
subsequente, na ordem de classificagao, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitagao. Se for 
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necessario. repetira esse procedimento, sucessivamente, ate a apuragao de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

9.6. Ocorrendo a situagao a que se referem os subitens 7.23 e 7.33 deste Edital, o Pregoeiro podera negociar com a 

licitante para que seja obtido melhor prego. 

9.7. Da sessao, o sistema gerara ata circunstanciada, na qual estarao registrados todos os atos do procedimento e 

as ocorrencias relevantes. 

10 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. Encerrada a etapa de negociagao, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a 

adequagao ao objeto e a compatibilidade do prego em relagao ao maxirno estipulado para a contratagao, observado 0 

disposto no paragrafo unico do art. 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n° 10.024/2019. 

10.2. Sera desclassificada aproposta ou o lance vencedor que apresentar prego final superior ao prego maximo 

fixado (Acordao n° 1455/2018 -TCU - Plenario), ou que apresentar prego manifestamente inexequivel. 

10.3. Considers-se inexequivel a proposta que apreser~te pregos global ou unitarios simbolicos, irrisorios ou de valor 

zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o 

ato convocatorio da licitagao nao tenha estabelecido limites minimos. exceto quando se referirem a materials a instalagi3es 

de propnedade do proprio licitante, para os quaffs ele renuncie a parcels ou a totalidade da remuneragao 

10.4. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligencias para aferir a exequibilidade e a legalidade 

das propostas. devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita. 

10.5. Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizagao de diligencias, com vistas ao 
saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso previo no sistema com, no 
minimo. vinte e quatro horas de antecedencia, e a ocorrencia sera registrada em ata. 

10.6. O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 
funcionalidade disponivel no sistema, no prazo minimo de 02 (duas}, sob pens de nao aceitagao da proposta. 

11 - DA DOCUMENTAC~AO PAF~A FINS DE HABILITAC~AO 

11.1. PARA COMPROVACAO DA HABILITACAO JURIbICA 

a) Cedula de identidade ou documento equivalente de TODOS os socios, socios-gerentes, diretores ou proprietarios 
da empresa: 

a.1) Sao considerados documento official de identi~de as carteiras expedidas pelos Comandos Militares, 

pelas Secretarias de Seguranga, pelos Corpos de ~ombeiros. pelas Policias Militares, pelos organs Fiscalizadores de 
exercicio profissional (Ordens, e Conselhos) Carteira de Identidade (RG), Carteira de Trabalho e Previdencia Social 

(GYPS), Carteira de orgao ou Conselho de Classe (OAB/ CRM/,CRP), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitagao 
(CNH). Passaporte, carteiras expedidas por orgao publico qUe por Lei Federal valem como identidade. 

r 
b) Certificado de condigao de Microempreendedor Individual. no caso de MEI, ou; 

c) Registro comercial, no caso de empresa individual, ou; 

d) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, ~vidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e acompanhado, no caso de sociedade por ag8es, dos~documentos de eleig~o de seus atuais administradores, 
acompanhados de todas as alteragoes ou da consolida~~o respectiva, ou; 

e) Inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercicio, ou; 

f) Decreto de autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais e ato de 
registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo orgao competente, quando a atividade assim o exigir: 

11.2. PARA COMPROVAC,AO DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

Rua Juscelino Kubitscheck 3226 -Centro - 78280-000 - Mirassol DOeste/MT - FONE/FAX: (65) 3241-1454 - CNPJ: 03.756.178/0001-55 
camaramirassoldoeste mt.QOV.br 



1•~ ~ 4 /,,~ ,~ 

_~~ CAMARA DE M I RASSOL D'OESTE 
(~  ~~~C'~' RUA JUSCELINO KUBITSCNECK, 3226 -CEP 78280-000 PONE: (65) 3241-1454 

~ ~  ... 

Uniao); 

ESTADO DO MATO GROSSO 

a) Prove de inscripao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - Cartao do CNPJ/MF; 

b) Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional (relativos a Creditos Tributarios Federais e a Divide Ativa da 

c) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), demonstrando situagao 
regular no cumprimento dos encargos socials instituidos por lei; 

d) Prova de inscripao no cadastro estadual ou municipal de contribuintes, se houver, relative ao domicilio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da licitapao; 

e) Prova de regularidade perante a fazenda estadual do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na 

forma de lei; 

f) Prova de regularidade perante a fazenda municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na 

forma de lei; 

g) Prova de regularidade perante a Justi~a do Trabalho - Cert~dao Negativa de Debitos Trabalhistas; 
h) Alvara de Localiza~ao/Funcionamento emitido gels prefeitura da sede da empresa Licitante referente ao ano em 

exercicio (vigente); 

i) Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno Porte, havendo alguma restri~ao na comprovapao da 

regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias ilteis, cujo termo inicial correspondera ao 

momento em que o proponente for declarada vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a criterio da 

Administrapao, pars regularizapao da documentagao, pagamento ou parcelamento do debito, e emissao de eventuais 

certid8es negatives ou positives com efeito de certidao negative. A nao regularizapao da documentapao implicara 

decadences do direito a Contratagao, sem prejuizo des sanpoes .previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado a 

Administragao convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificapao, pars assinatura do contrato/eta, ou 

revogar a licita~ao. 

11.3. PARA COMPROVACAO DE QUALIFICACAO ECONOMICO FINANCEIRA 

a) certidao Negativa de Palencia ou Concordats expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou execugao 

patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de val~dade ou com data nao superior a 90 (noventa) 

dias da data de abertura da sessao. 

11.4. PARA COMPROVACAO DE QUALIFICAC,,AO TECNICA 

a) Apresentapao de 01 (um) ou mais Atestados de Capacidade Tecnica que comprovem ja ter fornecido 

produtos/executado servigos similares e compativeis com o objeto desta licitagao, fornecido por pessoa juridica de direito 

publico ou privado, no qual se relacionem os produtos fornecidos/servigos executados, informando, sempre que possivel, 

valor e demais dados tecnicos, bem Como se foram cumpridos os prazos estabelecidos e o grau de satisfagao. O atestado 

devera ser fornecido em papel timbrado, assinados e datados, conforme modelo do Anexo VII do Edital: 

a.1) Em caso de atestado emitido por pessoa juridica de direito privado, e obrigatorio o reconhecimento da 

firma em cartorio 

b) certidao de Registro e Regularidade da pessoa juridica no CREA ou conselho professional competente, que 

exija tal inscripao, da regiao da sede da empresa; 

c) Indicapao do responsavel tecnico, declarando que o profissional indicado se compromete em acompanhar e 

esters disponivel pars a execugao complete do objeto licitado, assinada pelo representante legal da empresa; 

d) certidao de Registro e Regularidade do profissional indicado como responsavel tecnico no CREA ou conselho 

profissional competente, que exija tal inscripao, da regiao da sede da empresa ou do profissional; 

e) Atestado de visits ao local do serviGp, emitido pelo responsavel designado gels contratante pare 

acompanhamento da visits, atestando que o representante da licitante visitou o local, inteirando-se suficientemente da 

natureza e des condi~oes locals pare o cumprimento des obrigagoes objeto deste Edital; 
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e.1) A visita ao local de execugao dos servigos NAO a obrigatoria. Todavia, caso a licitante opte por nao 

realiza-la. devera apresentar declara~ao formal, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das 

condigoes e peculiaridades inerentes a natureza dos servigos a serem executados, que assume total responsabilidade por 

esse fato a que nao alegara desconhecimento para quaisquer questionamentos futuros, sejam avengas tecnicas e/ou 

financeiras, conforme modelo do Anexo VIII . 

11.5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

a) Declaragao Conjunta do Anexo III; 

b) Declaragao de Enquadramento Como ME/EPP do Anexo IV; 

c) Declaragao de Elaboragao Independente de Proposta —Anexo VI. 

11.6. Os documentos necessarios a habilitagao dos licitantes proponentes, bem como suas propostas, 

deverao ser anexados diretamente no Sistema de Pregao Eletronico Licitanet, em Campo proprio, podendo ser 

utilizados arquivos digitalizados de documentos originais, de documentos autenticados por cartorio competente 

ou publicagao em organ de imprensa official. 

11.7. Os documentos deverao estar em plena vigencia, ficando, por~m, a criterio do Pregoeiro e sua equipe de 

apoio, solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja constatagao de fatos supervenientes. 

11.8. A aceitagao das certidoes, quando emitidas atraves da Internet, fica condicionadas a verificagao de sua 

validade e dispensam a autenticagao. 

11.9. As empresas participantes que nao apresentarem todos os documentos acima exigidos ou que os 

apresentarem incompletos ou incorretos serao consideradas inabilitadas. 

11.10. A verificagao pelo Pregoeiro nos sites oficiais das entidades emissoras de certidoes constitui mein legal de 

prova. 

11.11. Nao serao aceitos protocolos de entrega ou solicitagao de documento em substituigao aos documentos 

requeridos no presente edital e seus Anexos, ressalvadas as hipoteses legais devidamente comprovadas pelo proponente. 

OBSERVACAO: Segundo o livro "Licitagoes & Contratos", 2a edigao. do Tribunal de Contas da Uniao (pags. 91 e 

92), a forma de apresentagao dos documentos devera ser da seguinte maneira: 

Em Home do licitante e, preferencialmente, com numero do CNPJ e enderego respectivo, observado o seguinte: 

Se o licitante for a matriz da empress. todos os documentos devem estar em norr~e da matriz; 

Se o licitante for filial, todos os documentos devem estar em Home da filial; 

No caso de filial, e dispensada a apresentagao dos documentos que. pela propria natureza, comprovadamente 
sejam emitidos somente em Home da matriz. 

12 — DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

12.1. A proposta final do licitante declarado vencedor (Modelo de Proposta do Anexo V), caso solicitada, devera 
ser encaminhada no prazo de 02 (dugs) horas a contar da solicitagao do Pregoeiro no sistema eletronico e devera' 

12.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa. datilografada ou digitada. em uma via. sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante 
legal; 

12.1.2. Conter a indicagao do banco, numero da conta e agencia do licitante vencedor, para fins de 
pagamento, enderego fisico e eletronico, telefones para contato, e indicagao do (s) representantes aptos para assinatura 
dos futuros instrumentos contratuais. 

~. 
12.2. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragao no decorrer da execugao 
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do contrato e aplicagao de eventual sangao a Contratada, se for o caso. 

12.2.1. Todas as especificagoes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedencia, vinculam a Contratada. 

12.2.2. A apresentagao da proposta implica na aceitagao pelo licitante de que: a) o prazo de validade da 
proposta e de 60 (sessenta) digs, contados da sessao de julgamento; b) o prazo de pagamento sera ate o 5° (quinto) dia util 
para empresas locals e ate 10° dia util para empresas de fora do municipio, contados da data do recebimento definitivo dos 
materiais/servigos e diante da note fiscal e da comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista; c) o prazo maximo para 
entrega dos materiais/servigos e de ate 90 (noventa) digs corridos, contados da data do recebimento da ordem de 
fornecimento/servigo por correio eletronico (e-mail); d) que o objeto proposto atende plenamente as especificagoes 
estabelecidas no edital; e) conhece e cumprira integralmente os termos do Edital. 

12.3. A apresentagao de proposta pressup8e o pleno conhecimento e atendimento as exigencies de habilitagao 

previstas neste Edital. 

12.4. Os pregos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o valor global 

em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n° 8.666/93). 

12.4.1. Ocorrendo divergencia entre os pregos unitarios e o prego global, prevalecerao os primeiros; no caso 
de divergencia entre os valores numericos e os valores expressos por extenso, prevalecerao estes ultimos. 

12.5. A oferta devera ser fume e precise, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternatives de 

prego ou de qualquer outra condigao que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pens de desclassificagao. 

12.6. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nao sendo considerada aquela que nao 

corresponds as especificagoes all contidas ou que estabelega vinculo a proposta de outro licitante. 

12.7. As propostas que contenham a descripao do objeto, o valor e os documentos complementares estarao 

disponiveis na Internet, epos o julgamento do certame. 

12.8. O licitante sera responsavel por todas as transagoes que forem efetuadas em seu Home no sistema eletronico, 

assumindo como fumes e verdadeiras sues propostas e lances. 

12.9. Ao apresentar sue proposta e ao formular lances, o licitante concords que os produtos/servigos deverao 

atender todas as especificapoes constantes do Anexo I deste Edital. 

12.10. Os pregos deverao ser cotados em moeda corrente nacional e em no maximo em dues cases decimals. 

13 -DOS ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAC~AO E RECURSOS 

13.1. Clualquer pessoa podera impugner os termos do presente Edital ate 3 (tres) digs uteis antes da data fixada 

para a abertura do Pregao, mediante petigao a ser enviada exclusivamente pelo enderego do sistema eletronico 

www.licitanet.com.br, cabendo ao Pregoeiro auxiliado pelo setor competente. 

13.2. A impugnagao devera conter os dados do interessado ou de quern o represente: Home e enderego completo. 

telefone. data a assinatura do interessado ou de seu representante, formulagao do pedido, corn exposigao dos fatos e seus 

fundamentos 

13.3. O pregoeiro responders aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (doffs) digs uteis, contado da data do 

recebimento do pedido, podendo requisitar subsidios formals aos responssveis gels elaboragao do edital e dos anexos. 

13.4. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas pelo sistema e vincularao tanto os 

participantes quanto a administragao. 

13.5. As impugnagoes nao possuirao efeito suspensivo automatico, cabendo ao Pregoeiro, auxiliado pelos 

responssveis gels elaboragao do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnagao no prazo de 02 (doffs) digs uteis, 

contados da data de recebimento da impugnagao. 

13.6. A concessao de efeito suspensivo a impugnagao sera medida excepcional e devera ser motivada pelo 

pregoeiro nos autos do processo de licitagao. 
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13.7. Acolhida a impugnagao contra o edital, cuja alterapao influenciar na elaborapao das propostas, nova data sera 

definida e publicada nos mesmos meios de comunicaGao que as publicagoes anteriores. 

13.8. Nao serge conhecidas as impugnapoes e os recursos apresentados fora do prazo legal a/ou subscritos por 

representante nao habilitado legalmente ou nao identificado no processo para responder pelo proponente. 

13.8. Declarado o vencedor e decorrido a fase de julgamento dos documentos de habilitapao, qualquer licitante 

podera, durante o prazo concedido na sessao publica, de forma imediata, em Campo proprio do sistema, manifestar sua 

intenpao de recorrer contra decisoes do Pregoeiro e podera faze-lo atraves do seu representante, manifestando sua 

intenpao com registro da sintese das suas razoes, sendo-Ihes facultado juntar memorials no prazo de 3 (tres) digs. 

13.9. Os demais licitantes ficarao intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazoes, no prazo de (03) 

tres digs, contado da data final do prazo o recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa 

dos seus interesses. 

13.10. A ausencia de manifestagao imediata e motivada do licitante quanto a intengao de recorrer importara na 

decadencia Besse direito, e o pregoeiro estara autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 

13.11. O acolhimento do recurso importara na invalidapao apenas dos atos que nao possam ser aproveitados. 

13.12. Nao sera concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatbrios ou quando nao justificada a 
intenpao de interpor o recurso pelo proponente. 

13.13. Os recursos contra decisoes do Pregoeiro nao terao efeito suspensive. 

13.14. Os recursos poderao ser enviados exclusivamente pelo enderepo do sistema eletronico 
vwvw.licitanet.com.bre deverao estar em papel timbrado com o Home da empresa, as razoes do recurso e assinatura do 
representante legal. 

14 — DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAC,I~O 

14.1. O objeto da licitapao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ate do Pregoeiro, case nao haja 
interposipao de recurso, ou pela autoridade competente, apes a regular decisao dos recursos apresentados. 

14.2. Apes a fase recursal, constatada a regularidade dos atos oraticados, a autoridade competente homologara o 
procedimento licitatorio. 

L 15 : DA CONTRATO 

15.1. Sem prejuizo do disposto no Capitulo III a IV da Lei n.° 8.666/93, o contrato referente ao 
fornecimento/execupao do objeto sera formalizado e contera. necessariamente, as condipoes ja especificadas neste ate 
convocatorio, conforme Anexo I — Termo de Referencia e Anexo II — Minuta do contrato. 

15.2. O contrato (Anexo II) sera elaborado no memento oportuno e o adjudicatario sera convocado para assinar o 
respective termo. 

15.3. E facultado a Autoridade competente, quando o convocado nao assinar o referido documento no prazo e 
condipoes estabelecidos, chamar os licitantes~ remanescentes, obedecida a ordem de classifica~o, para faze-lo, 
examinada, quanto ao objeto e valor ofertado, a aceitabilidade da proposta classificada, podendo, inclusive, negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido melhor prepo, ou revogar este Pregao, independentemente da 
cominapao prevista no art, 81 da Lein ° 8.666/93. 

15.4. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato. aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 
dentro do prazo estabelecido pela Camara Municipal de Mirassol d'Oeste - MT, caracteriza o descumprimento total da 
obrigagao assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas. 

15.5. Fargo pane integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante vencedora que tenham 
servido de base a presente licitapao, bem Como as condipoes estabelecidas neste Edital a seus anexos. 
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15.6. A publicagao resumida do extrato do contrato na ~mprensa official, que e condi~ao indispensavel para sua 
eficacia, sera providenciada pela Camara Municipal no prazo estabelecido pela Lei 8.666/93; 

15.7. O prazo de vigencia do contrato sera de 03 (tres) meses, nao interferindo na validade ou garantia do objeto 
licitado, contados de sua assinatura. E vedada a subcontratagao parcial ou total do objeto sem a anuencia expressa da 
Camara Municipal. 

15.8. A entrega dos materials/servipos objeto delta licitagao sera acompanhada e fiscalizada por servidor 
devidamente designado para este fim e pelo responsavel pela elaboragao do Termo de Referencia. 

15.9. O objeto licitado sera recusado na hipotese de apresentar vicios de qualidade ou qualquer outro que o 

desqualifique perante as exigencies deste edital, apbs a conferencia, que sera continua durante toda a execugao contratual. 

16 --DAS MULTAS E SAN~~ES ADMINISTRATIVAS 

16.1. Em conformidade com o artigo 7° da Lei n° 10.520/2002, a empress que apresentar documentagao false, nao 

mantiver a proposta, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, incorrera nas sanpoes previstas nests lei; 

ficara impedido de licitar e contratar com a Uniao, Estados. Distrito Federal e Municipios, sera descredenciado no SICAF. 

ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que. se refere no Inciso XIV do artigo 4° delta lei, pelo prazo de 5 

anos sem prejuizos das multas previstas em edital. no contrato e dal demais cominagoes legais. 

16.2 A Contratada, sem prejuizo das sanpoes previstas nos arts. 86 e 88 da Lei n.° 8.666/93, ficara sujeita as 

seguintes penalidades. garantida previa defesa. pela inexecuGao total ou parcial do contrato: 

a) Advertencia por escrito 

b) Multa moratoria de 0,05% (cinco centesimos por cento) por dia de atraso, ate o 5° (quinto) dia epos a data fixada 

para a entrega dos servigos e 0.07% (sete centesimos por cento) ao dia de atraso, a partir do 6° (sexto) dia, calculada sobre 

o valor total do contrato; 

c) Multa compensatoria equivalente ao valor integral dos servigos nao executados, limitada a 20% (vinte por cento) 

sobre o valor total do contrato pela rescisao unilateral do Municipio de Campos de Julio-MT, nos casos previstos nos 

incisos I a XI do art. 78 da Lei n.° 8.666/93, cujo recolhimento devera ser efetuado no prazo maximo de 5 (cinco) digs uteis, 

contados intimapao felts pelo Municipio de Campos de Julio-MT; 

d) Suspensao temporaria de participar de licitagoes e impedimento de contratar com o Municipio de Campos de 

Julio, por prazo de ate 02 (doffs) anos; 

e) Declaragao de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publics enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a 

penalidade. 

16.3. As sanpoes previstas nas alineas "d" e "e" poderao tambem ser aplicadas a Contratada quando, em razao dos 

compromissos assumidos, seu (s) representante (s) legal (is) tenha (m) sofrido condenagao criminal definitive por pratica, 

nests condigao, de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou praticar (em) ilicito (s), demonstrando nao possuir 

idoneidade para contratar com a Administragao Publics. 

16.4. O termo inicial para a inciderlcia da multa estipulada na,alinea "b" sera a data pre-fixada para o adimplemento, 

e o termo final, a data do efetivo adimplemento. 

16.5. As multas estabelecidas nas alineas "b" e "c" Sao independentes entre si, serao aplicadas pela contratante e 

nao impedem a rescisao unilateral do contrato. 

16.6. A penalidade estabelecida na alines "e" e de competencia exclusive do Sr Presidente da Camara Municipal. 

16.7. Nao sera aplicada multa se, comprovadamente, oatraso na execugao dos servigos advier de caso fortuito ou 

motivo de fora major. 

16.8. Em quaisquer dos casos previstos, e assegtirado a Contratada o direito ao contraditbrio e a amply defesa. 

16.9. A multa eventualmente imposts ao fornecedor/contratado sera automaticamente gerada atraves de documento 

de arrecadagao proprio e seu valor sera descontado da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratorios de 1 % (um por 
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cento) ao mes. Caso o fornecedor/contratado nao tenha nenhum valor a receber da Camara Municipal, ser-Ihe-a concedido 

o prazo de 05 (cinco) digs uteis. contados de sue intimagao, Para efetuar o pagamento da multa. Apos esse prazo, nao 

sendo efetuado o pagamento, seus dados serao encaminhados ao brgao competente pars que seja inscrita na divide ativa 

do municipio para posterior medidas judiciais ou protesto da CDA na via administrative (Cartbrio). 

16.10. As multas previstas Hesse segao nao eximem a adjudicataria da reparagao dos eventuais Banos. perdas ou 

prejuizos que seu ato punivel venha causer ao erario municipal. 

17 - DA DOTAC~AO OR~AMENT~RIA 

17.1. As despesas relatives a contrataGao decorrente desta licitagao serao suportadas pela seguinte dotapao 
orpamentaria: 

Fiche: 3 
brgao: 01 — Legislativo 
Unidade: 01 Camara Municipal 
Dota~ao: 01.031.0001.1003, 0000.4.4.90.52.30 
Equipamentos e material permanentes. . 

18 - DO PAGAMENTO 

18.1. As regras acerca da forma de pagamento estao previstas no Termo de Referencia (Anexo I) deste Edital . 

19 - PRAZOS E CONDIt~ISES DE ENTREGA DO OBJETO 

19.1. O local de entrega e os criterion de recebimento e aceitagao dos produtos/servigos estao previstos no Termo 

de Referencia (Anexo I) deste edital. 

20 - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAC,AO 

20.1. O fornecimento do objeto desta licitagao sera acompanhado e fiscalizado por servidor designado pela 

autoridade competente, na condigao de representante do Camara Municipal de Mirassol d'Oeste-MT para esse fim, e pelo 

responsavel pela elaboragao do Termo de Referencia — Especificagr3es Tecnicas. 

21 - DAS DISPOSI~~ES GERAIS 

21.1. E facultada ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagao, a promogao de diligencia 

destinada a esclarecer ou complementar a instruGao do processo, vedada a inclusao posterior de documento ou informagao 

que deveria Constar no ato da sessao publica. 

21.1.1. Tendo em vista os principios da busca pela verdade material, da ample competitividade. da 
vantajosidade e do formalismo moderado, podera ser permitida, a criterio do Pregoeiro, em prazo a ser concedido na 
sessao publica, a apresentagao e inclusao de documento nao juntado aos documentos de habilitagao, desde que ja 
existente e/ou que tenha Como objetivo esclarecer condipao que. materialmente, o licitante ja dispunha a epoca da sessao 

publica. 

21.1.2. O prazo mencionado no item 21.1.1 nao sera superior a 02 (dues) horas. contado da notificagao via 

sistema e/ou via e-mail informado na proposta/cadastro. 

21.2. A autoridade competente para determiner a contrata~ao podera revogar a licitagao por razoes de interesse 
publico derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 

anula-la por ilegalidade, de officio ou por provocagao de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

21.2.1. A anulagao do procedimento induz a do contrato; 

21.2.2. Os licitantes nao terao direito a indenizaGao em decorrencia da anulapao do procedimento licitatbrio, 

ressalvado o direito do contratado. de boa-fe de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do 
contrato. 

21.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparapao a apresentagao de sue proposta e o brgao nao 
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sera. em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao ou do resultado do processo 
licitatorio. 

21.4. Os proponentes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagoes e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitagao. 

21.5. Nao havendo expedience ou ocorrendo qualquer fato supervenience que impeGa a realizapao do certame na 
data marcada, a sessao sera redesignada pars dia, hors e local definido, e novamente publicado no Diario Official de 
Contas do Tribunal de Mato Grosso (TCE/MT). 

21.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital a seus Anexos excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o 

do vencimento. Sb se iniciam e vencem os prazos em digs de expedience normal na Camara Municipal de Campos de Julio 
- MT. 

21.7. As normas que disciplinam este pregao serao sempre interpretadas em favor da ampliagao da disputa entre os 
interessados, sem comprometimento da seguranga do futuro contrato. 

21.8. A homologagao do resultado desta licita~ao nao implicara direito a contrataGao. 

21.9. Os casos omissos aplicam-se as disposigoes constantes da Lei Federal n° 10.520/2002, aplicando-se, 
subsidianamente, no que couber, as disposigoes da Lei Federa! n" 8.666/1993. da Lei Complementar n° 123/2006, Decretos 
Federais n° 8.538/2015, n° 9.488/2018 e n° 10.024/2019, Decreto Municipal n° 27/2015, Lei Municipal n° 1.058/2019, suss 
alteragoes e demais IegislaGoes aplicaveis 

22 -DOS ANEXOS 

22.1. Sao partes integrantes deste edital os seguintes anexos: 

- Anexo I - Termo de Referencia; 
- Anexo II — Minuta do contrato: 
- Anexo III -Modelo de Declarapao Conjunta; 
- Anexo IV -Modelo de Declarapao de Enquadramento como ME/EPP; 
- Anexo V -Modelo de Proposta Economics; 
- Anexo VI -Modelo de Declarapao de Elaboragao Independence de Proposta; 
- Anexo VII -Modelo de Atestado de Capacidade Tecnica. 
- Anexo VIII —Modelo de Declarapao de Absten~ao de visits ao local dos servipos. 

23 - DO FORD 

23.1. As questoes decorrentes da execuGao deste instrumento, que nao possam ser dirimidas administrativamente. 
serao processadas a juigadas na Justipa Estadual, no Foro da cidade de Mirassol d'Oeste-MT, com exclusao de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

Mirassol d'Oeste-MT, 01 de dezembro de 2022. 

Elton Ces '' ~ ~ iroz 
Presidente da Cam Mu icipal de Mirassol d'Oeste-MT 
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TERMO DE REFERENCIA  J 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 15/2022 
PREGAO ELETR~NICO: 01/2022 

TERMC► DE RtFERENCIA 

1. DO OBEJTO 

1.1 contratagao de empresa especializada para prestagao de servigos de instalagao de sistema de microgeragao 

de energia solar fotovoltaica - ONGRID (Sistema Conec;tado ~ Rede) de potencia nominal de 21,47 kWp para geragao 

media de 2_.500 Kwh/mes, compreendendo a elaboraga~ do projeto. a aprovagao deste junto a concessionaria de energia 

local . o fornecimento de todos os equipamentos a materials, a instalagao e a efetivagao do acesso junto a concessionaria 

de energia. 

1.2 O objeto e classificado como servigo comum de engenharia, pois exige profissional habilitado junto ao 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomic (CREA) responsavel por sua execugao e possui padrao de desempenho e 
qualidade que podem ser objetivamente definidos mediante especificag~~es usuais de mercado. 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1 A contratagao prevista neste Termo de Referencia de forma sintetizada, constituem as principals vantagens e 
beneficios do objeto. 

2.2 redugao de custos, redugao de perdas por transmissao e distribuigao de energia, ja que a eletricidade e 
consumida onde e produzida; redugao de investimentos em linhas de transmissao e distribuigao; baixo impacto ambiental; 
nao exigencia de area fisica dedicada: fornecimento de maiores quantidades de eletricidade nos momentos de maior 
demanda (ex. : o use de ar-condicionado e maior ao meio-die no Brasil, quando ha maior incidencia solar e. 
consequentemente, maior geragao eletrica solar/; rapids instalagao, devido a sua grande modularidade e curtos prazos de 
instalagao, aumentando assim a geragao Pletrica necessaria em dPterminado ponto ou edificagao; energia limps, 
sustentavel e renovavel; instalagao simples e manutenGao reduzida; energia de alts qualidade e com elevada fiabilidade: 
caracteristicas modulares que permitem an~pliagoes do sistema; nao produzem ruido nem emissoes que possam 
prejudicar o ambiente; menor dependencia das fa!has da rede e!etnca publics; redugao da fatura de energia. Alem das 
informagoes acima salientamos que o Gusto da eletricidade tem aumentado ao longo do tempo, enquanto o valor para 
instalar sistemas fotovoltaicos fez o caminho inverso, diminuindo anualmente 

3. DA LEGISLACAO APLICAVEL 

3.1 Serao adotadas a Lei Federal n° 10.520/2002, a Les Federal n° 8666/1993, a Lei Complementar n° 123/2006, 
com os beneficios pertinentes as microemprssas e empresas de pequeno Porte, os Decretos Federais n° 10.024/2019. 
8.538/2015, e o Decreto Municipal n° 027/2015. 

3.2 Serao observadas a Resolugao Normative ~1Nl=EL n° 482. de 17 de abril de 2012 e suss atualizagoes e, no que 
forem aplicaveis, as normas do fabricante, as normas pertine^tes a Associagao Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT — e, 
ainda, ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia — INMETRO. 

4. DAS ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS DOS SERVIGOS 

4.1 As questoes tecnicas dos servigos objeto deste Termo de Referencia constam de seu Anexo Unico —Termo de 
Referencia - Especificagoes Tecnicas. sendo ester complementarPs entre si . 
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4.2 Na tabela a seguir constam codigos, descripao, unidade de medida, quantitativos e valores de referencia dos 
servi~os a serem contratados. 
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Item Codigo 
Betha 

591 

5. DA PROPOSTA 

Codigo 
TCE/MT Descri~ao Unid. Quant. 

Preto 
unitario de 
referencia / 
medians R$ 

402002-2 

presta~ao de servi~os de instala~ao de sistem. 
de microgera~ao de energia solar fotovoltaica 
ONGRID (Sistema Conectado a Rede) d-
potencia nominal de 21,47 kWp pars gera~a• 
media de 2.500 Kwh/mes, compreendendo . 
elabora~ao do projeto, a aprovagao deste junta 
a concessionaria de energia local, 
fornecimento de todos os equipamentos 
materiais, a instala~ao e a efetiva~ao do acess• 
junto a concessionaria de energia 

UN 01 80.633,33 

5.1 A proposta, que compreende a descri~ao do servi~o ofertado e o pre~o total, devera ser compativel com este 
Termo de Referencia e seu Anexo Unico — Termo de Referencia - Especifica~oes Tecnicas, bem como atender as 
seguintes exigencies: 

a) Conter as especifica~oes dos materiais/equipamentos (inversor (es) e modulos) de forma Clara e inequivoca, 
descrevendo detalhadamente suss caracteristicas, como marca, fabricante, modelo, quantidades, etc. 

b) No prego ofertado deverao ester incluidos ainda todos os custos diretos e indiretos, inclusive frete, transporte, 

locomo~ao, estadia, seguro, tributos, elabora~ao de projetos e outras despesas que incidam ou venham incidir na execu~ao 

do servigo. 

c) Considerar que as Notes Fiscais deverao ser emitidas da Contratada pars a Camara Municipal de Mirassol 

d'Oeste — MT. 

6. DO LOCAL, PRAZO E FORMA DE ENTREGA DOS MATERIALS/SERVICOS 

6.1 Os servi~os serao executados de acordo com as especifica~oes deste Termo de Referencia e seu Anexo 

Unico, nas seguintes condi~oes: 

a) Na Camara Municipal de Mirassol d'Oeste — MT., situada a Rua Juscelino Kubitschek, n° 3226, Centro, Mirassol 

D'Oeste-MT. 

b) No prazo maximo de 90 (noventa) digs corridos, contados a partir do recebimento da Autoriza~ao de 

Fornecimento (AF) e Nota de Empenho. 

c) Os servi~os/instala~ao deverao ser executados em horario comercial, des 07h00 as 18h00, de segunda a sexta-

feira. 

6.2 Os servi~os serao recebidos provisoriamente pars efeito de posterior verificagao de sus conformidade com as 

especifica~oes constantes neste Termo de Referencia e demais documentos que vinculam o prestador. 

6.3 A verifica~ao da conformidade des especificagoes dos servi~os ocorrera no prazo de ate 15 (quinze) digs tateis, 

contados a partir do recebimento provisorio. Admitida a conformidade quantitative e qualitative, os servi~os serao recebidos 

definitivamente, mediante "atesto" na Nota Fiscal, com a consequente aceita~ao do objeto. 

6.4 Na hipotese de constata~ao de anomalies na execu~ao dos servi~os que comprometam sus adequada 

aceita~ao, os servigos serao rejeitados, no todo ou em parte, conforme dispoe o Art. 76 da Lei n° 8.666/93, sem qualquer 
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Snus para a Camara Municipal de Mirassol d'Ueste ••- iVIT. dE~vendo n prestador execute-los novamente no prazo de ate 10 

(dez) dies corridos, a partir da data de solicitaq~o da reexecuGao. 

6.5 Caso atrase na execu~ao dos services ou se recuse a realizar a reexecu~o, o prestador estara sujeito a 

san~bes administrativas, sendo que a reexecugao do servipos passara pelo mesmo processo de verifica~~o observado na 

primeira execu~o. 

6.6 Cabers ao prestador arcar com os custos diretos a indiretos, inclusive despesas com transporte, locomo~~o, 

estadia, tributes, frete, seguro etc. incidences na execs+cao dos serviros. 

6.7 A Camara Municipal de Mirassol d'Oeste — MT reserve-se ao direito de impugner o servi~os a fornecimentos 
executados, se esses nao estiverem de acordo com as especifira~5es tacnicas desse Termo de Refer~ncia a seu Anexo 
Unico — Termo de Referencia - Especifica~des -~ ecnicas. 

6.9 Na execu~~o dos servi~os, somente sera perrnitido o use de material Hove a emprego de profissionais 
capacitados, nao se admitindo, sob qualquer hipbtese, servipo parcial, incomplete, defeituoso, fora do padr~o esperado. 

6.11 Sera exigida garantia de resultado e drarab~~idade des services executados per prazo razoavel e 
costumeiramente adotado no ambito de contrata~aes simi!ares. 

6.12 A garantia minima dos mbdulos a inversores estao estabelecidas no Anexo Unico —Termo de Refer~ncia -
Especifica~aes Tacnicas. 

6.13 A garantia dos servi~os de instalagao sera de no minimo 02 (doffs) anos concedes de seu recebimento 
definitive, sendo que, Hesse periodo, a contratada devera, =.^"~ seas expenses, corrigir eventuais falhas ou defeitos 
verificados na opera~~o a funcionamento do s~stema. 

6.14 A garantia dos equipamentos podera user acionadG. diretamente contra a contratada, em raz~o do vinculo 
contratual a sec estabelecido. 

7. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAC,AO 

7.1 A fiscaliza~ao do objeto da presence contrataGao pela Camara Municipal de Mirassol d'Oeste — MT sera 
exercida per profissional(is) designado(s) para cal finali~iade, nog termos do art. 67 da Lei n.° 8.666/93, anotando em registro 
prr5prio codas as ocorr@ncias relacionadas com a executr;~o e detPrn~+rando o que for necess~rio ~ regulariza~o de falhas 
ou defeitos observados. 

7.2 A fiscaliza~o acima mencionada nao excl~ri ner~ reduz a responsabilidade do prestador, inclusive perante 
terceiros, per qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imoerfei~c3es tacnicas, vicios redibitorios, e, na ocorrtgncia 
destes, nao implica em corresponsabilidade da Camara Municipal de Mirassol d'Oeste — MT, de conformidade com o art. 70 
da Lei n° 8.666/1993. 

7.3 O(s) profissional(is) designado(s) recebera(~o) os sPrviS.os/materials, cabendo-Ihe(s): 

7.3.1 A confer~ncia qualitative a quantitative dos servi~os/materials, recusando-os case nao estejam de 
acordo com as especifica~bes tacnicas do Anexo Unico -- Termo de IZefer~ncia - Especifica~aes Tacnicas; 

7.3.2 Proceder de forma criteriosa o seu recebim~nto; 

7.3.3 Disponibilizar ao prestador qua~ouer tipo de esclarecimento quanto a utilizar;~o a qualidade dos 
servi~os. 

7.4 O prestador ficara sujeito a mais ample a irrP.. ;!rite fiscaliza~~o, obrigando-se a prestar codes os 
esclarecimentos porventura requeridos pela Camara Municipal de Mirassol d'Oeste — MT. 

7.5 A fiscaliza~ao nao aceitara, sob nenhum pretexto, a transferencia de qualquer responsabilidade do prestador 
para outras entidades, sejam fabricantes, tecnicos. srabcontrat~s, terceirados, dentre outros. 

8. DAS OBRIGAty,~ES DO FORNECEDOR 

8.1 Indicar um preposto responsavel pale ate,~dimento Q~ de~nandas da CONTRATANTE. 
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8.2 Executar os servigos conforme as especificagoes constantes desse Termo de Referencia e seu Anexo Unico —

Especificagoes Tecnicas, cumprindo o prazo estabelecido. 

8.3 Executar os servigos no prazo e local estabelecidos Hesse Terrno de Referencia. 

8.4 Responsabilizar-se gels qualidade e durabilidade do resultado dos servigos executados. 

8.5 Providenciar imediata corregao de deficiencies, falhas ou irregularidades constatadas gels Camara Municipal 

de Mirassol d'Oeste — MT, referentes as condigoes firmadas neste Termo de Referencia e seu Anexo Unico. 

8.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do 

Cbdigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990). 

8.7 Fornecer, sempre que solicitado, no prazo maximo de 05 (cinco) digs uteis. documentagao de habilitagao e 

qualificagao cujas validades encontrem-se vencidas. 

8.8 Ressarcir os eventuais prejuizos causados a Camara Municipal de Mirassol d'Oeste — MT e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiencia ou irregularidades cometidas na execugao das obrigagoes assumidas. 

8.9 Arcar com os custos diretos e rndiretos. inclusive despesas com transporte, translado, estadia, alimentagao, 

tributos, texas, frete e/ou seguro, encargos trabalhistas, previdenciarios e demais despesas envolvidas na execugao, nao 

sendo admitida qualquer cobranga posterior da Camara Municipal de Mirassol d'Oeste — MT. 

8.10 Comunicar a Camara Municipal de Mirassol d'Oeste — MT, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da execugao, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao. 

8.11 Abster-se de v2icular p~~blicidade ou qualquer outra informagao acerca das atividades objeto deste Termo de 

Referencia, sem previa autorizagao da Camara Municipal de Mirassol d 0este — MT 

8.12 Prestar esclarecimentes a Carrara Municipal Mirassol d'Oeste — MT sobre eventuais atos ou fatos noticiados 

que a envolvam, independentemente de soiicitagao. 

8.13 Emitir Nota Fiscal discriminada, legivel e sem rasuras, com indicagoes referentes ao uso, garantia ou validade 

dos materials/servigos. 

8.14 Emitir a apresentar certidao negativa/positive com efeito de negativa de debitos da Receita Federal. Receita 

Estadual (Sefaz/PGE do Estado do prestador), Receita Municipal (emitida no municipio do prestador), Trabalhista e 

Certificado de Regularidade perante o FGTS. 

8.15 Responsabilizar-se pelo feel cumpriment~ do objeto contratado, prestando todos os esclarecimentos que 

forem solicitados gels Camara Municipal de Mirassol d'Oeste — MT, cujas reclamagoes se obriga a atender. 

8.16 Qualquer danc causado ao patrimonio da Camara Municipal de Mirassol d'Oeste — MT na execugao dos 

servigos serao ressarcidos pelo prestador, salvo justificative comprovada, que devera responsabilizar-se pelo onus 

resultante de quaisquer agoes, demandas, custos diretos e indiretos, inclusive despesas decorrentes de danos ocorridos 

por culpa sue ou de qualquer de seas empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes 

de agoes judiciais rnovidas por terceiros que the venhanl a ser ex~gidas por forge da Lei, ligadas ao cumprimento do Termo 

de Referencia e da Nota de Ernpenho. 

8.17 Providenciar junto ao CREA as Anotagoes e Registros de Responsabilidade Tecnica referentes ao objeto do 

contrato e especialidades, nos termos des normas pertinentes. 

8.18 A empress contratada devera possuir registro regular junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomic (CREA) e~ indicar professional legalmente trabilitado que emitira Anotagao de Responsabilidade Tecnica (ART) 

pare os servigos prestados. 

9. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE 

9.1 Acompanhar e fiscalizar a execugao dos servigos. 

9.2 Informer ao prestador sobre as norrnas e procedimentos de acesso as sues instalagoes pare a execugao dos 

servigos e as eventuais alteragoes efetuadas em tail preceitos. 
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9.3 Prestar as informa~bes a os esclarecimentas soiicita:io:~ pelo prestador, re~acionados com o objeto pactuado. 

9.4 Comunicar por escrito, ao prestador; ~uaisquer irregularidades verificadas na execu~~o dos servi~os, 

solicitando a reexecu~~o do servi~o defeituosa ou ir~,compietc a que naa esteja de acordo com as especifica~oes deste 

Termo de Referenda. 

9.5 Estando os servi~os de acordo corn o solicitado e a respective Nota Fiscal devidamente atestada, a 
Contratante efetuara o pagamento nas condi~aes, pre~os a prazos pactuados neste Termo de Referenda. 

9.6 A Camara Municipal de Mirassol d'Oeste — M~T devera acarnpanhar os prazos de execu~~o, exigindo que o 
prestador tome as provid@ncias necessaries pars regularizagao da execu~ao, sob pena des san~8es administrativas 
previstas na Lei 8.666/93 a demais cominagaes legris. 

9.7 Comunicar, por escrito, ao prestador o n~c:~-rect~bimento dos servipos, apontando as razdes, quando for o caso, 
des suss nao-adequa~oes aos termos contratuais. 

9.8 Proporcionar as condiri3es pars que o prestaror nossa cumprir as obriga~bes pactuadas. 

10. DAS SANC,~ES ADMINISTRATIVAS 

10.1 Na hipbtese de o prestador inadimplir as obrigagc~es assumidas, no todo ou em parte, ficara sujeito as 
sanq~es previstas nos artigos 86 a 87 da Lei n° 8.60511993 a ao pagamento de multa, nos seguintes termos: 

10.1.1 Pelo descumprimento tote! d? obrigac-;~~o .~ssumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em 
assinar o contrato, aceitar ou retirar a note d~ empenho ou dac:r~mento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os 
casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos: 

a) multa de dez por cento scbre o valor ~::orratai<tp da rota de empenho ou contrato; 

b) cancelamento do pre~o registrarir;~desclassifica~o no processo licitatbrio; 

c) suspensao temporaria de participa~fio em licitagac a impedimento de contratar com a administra~o no 
prazo de ate cinco anos. 

10.1.2 Por atraso injustificado no cumprirmE~nta dr) contrato de prestaq~o de servi~os: 

a) multa de 0,5% (meio poi cento), c~or diF1 ~a~tii .cie atraso, sobre o valor da presta~ao em atraso ate o 
decimo die; 

b) rescis~o unilateral do cor,trate apbs o decirrio die de atraso. 

10.1.3 Por inexecu~ao parcial ou execuGao irregular do contrato de presta~o de servi~o: 

a) advertencia, por escrito, nas faltas leves: 

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valer c~~~-respondente a parte nao cumprida ou da totalidade do 
servi~o nao executado pelo prestador; 

c) suspensao temporaria de participar de licitacao a impedimento de contratar com a administra~o 
publica estadual por prazo nao superior a 2 (doffs? anos. _ 

d) declara~ao de inidoneidade pare licitar ou contratar com a administra~~o publica municipal, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da puni~:ao ou atc,q:~A ::~~ia promovida a reabjlita~o perante a pr6pria autoridade 
que aplicou a penalidade. 

10.1.4 As sang8es previstas neste subitem n:;cterao se~.aplicadas cumulativamente. 

10.2 A penalidade prevista na alinea "b" do subitem ;Lr"~'1.3, podera ser aplicada de forma isolada ou 
cumulativamente com as san~aes previstas nas alineae•"a", "c" e "d", sem prejuizo da rescis~o unilateral do instrumento de 
ajuste por qualquer des hipbteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei n° (3.666, de 1993. 

10.3 Ensejara ainda motivo de aplicap~o de penalidade ~;P suspensao temporaria de participa~~o em licita~ao ou 
impedimento de contratar com a administragao de ate rir•co a~~os e dsGcredenciamento do Registro Cadastral da 
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Administragao, o licitante que apresentar documentagao false, nao mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem 
prejuizo des demais cominagoes legais. nos termos da Lei n° 10.520, de 2002. 

10.4 O prestador que nao recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido. ensejara tambem a 
aplicagao da Pena de suspensao temporaria de participagao em licitagao ou irnpedimento de contratar com a administragao, 
enquanto nao adimplida a obrigagao. 

10.5 A aplicagao des penalidades previstas Has alineas "c" e "d" do subitem 10.1.3. sera de competencia exclusive 
do Presidente da Camara Municipal de Mirassol d'Oeste — Ml~, facultada a ample defesa. na forma e no prazo estipulado no 
par~grafo seguinte, podendo a reabilitagao ser concedida med~ante ressarcimento dos prejuizos causados e epos decorrido 
o prazo de sangao minima de doffs anos. 

10.6 Fica garantido ao prestador o direito previo da citagao e de ample defesa. no respectivo processo, no prazo 

de cinco digs uteis, contado da notificagao. 

10.7 As penalidades aplicadas serao obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido 

pela Administragao. 

10.8 As importancias relatives as multas deverao ser recolhidas a conta do Tesouro do Municipio. 

11. DO PAGAMENTO 

11.1 O pagamento sera efetuado pela Camara Municipal de Mirassol d'Oeste — MT em uma tanica parcela, atb 0 5° 

(quinto) die util pars empresas locals e atb 0 10° die util Para as empresas que nao sejam locals, mediante a apresentagao 

da Nota Fiscal, epos o recebimento definitivo, sendo efietuada a retengao de tributos sobre o pagamento a ser realizado (se 

for o caso), conforme determine a legislagao vigente. 

11.2 O pagamento sera creditado em conta corrente. por mein de ordem bancaria a favor de qualgt.ter instituigao 

bancaria indicada na Nota Fiscal, devendo, pars isso, ficar expticito o Home do banco, agencia, localidade e numero da 

conta corrente em que devera ser efetivado o credito. 

11.3 Caso o prestador seja optante pelo Sistema fntegrado de Pagamento de Impostos e Contribuigoes des 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte —SIMPLES, devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida 

comprovagao, a fim de evitar a retengao na fonte dos tributos. de acordo com a Lei Complementar n° 123, de 14 de 

dezembro de 2006. 

11.4 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancia que impega a liquidagao da despesa, esta sera devolvida ao 

prestador, e o pagamento ficara pendente ate que ela providencie as medidas saneadoras. Nessa hipotese. o prazo pars 

pagamento iniciar-se-a wpbs a regularizagao da situagao ou reapresentagao do documento fiscal, nao acarretando qualquer 

onus Para a Camara Municipal de Mirassol d'Oeste — MT. 

11.5 Previamente a data do pagamento, a Tesouraria verificara as certidoes de regularidade fiscal e trabalhista, 

Para verificar a manutengao des condigoes de hab~litagao do prestador. 

11.6 Os tributos e as contribu~goes fisca~s, bem como quaisquer outras despesas necessaries a execugao dos 

servigos sao de responsabilidade do prestador, podendo a Contratante exigir, a qualquer tempo, a comprovagao de sue 

regularidade. 

11.7 Havendo erro na Nota Fiscal, esta sera devolvida ao prestador. 

11.8 C2ualquer irregularidade que imperla a !~qu~dagao da despesa sera comunicada ao prestador. ficando 0 

pagamento suspenso ate que se providenciem as r.~edicJas s~ne~tdoras. Nessa hipotese, o prazo Para o pagamento iniciar-

se-a epos regularizagao da situagao e/ou a reapresentagao do documento fiscal, nao acarretando qualquer onus Para a 

Camara Municipal de Mirassol d'Oeste — MT. 

12. DA DOTACAO ORCAMENTARIA 

12.1 As despesas decorrentes desta contrataguo serao suportadas pela seguinte dotagao orgamentaria, prevista 

no orgamento da Camara Municipal de Mirassol d'Oeste — MT' 
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Ficha: 3 
drgao: 01 — Legislativo 
Unidade: 01 Camara Municipal 
Dota~ao: 01.031.0001.1003.0000.4.4.90.5?_.:j0 
Equipamentos a material permanentes. 

13. DA QUALIFICACAO TECNICA 

13.1 Para qualifica~ao tecnica das empresa> licitantes i,~teressadas em participar do certame licitatbrio, devera ser 

exigido: 

13.1 Apresenta~ao de 01 (um) ou mais Atestados de Capacidade Tecnica que comprovem que a 
proponente ja tenha fornecido produtos/executado servigos compativ~~is com o objeto desta licita~ao, fomecido por pessoa 
juridica de direito publico ou privado, no qual se relacionen-~ os produtos fornecidos/servi~os executados, informando, 
sempre que possivel, valor a demais dados tecnicos, bP.rn COmn ~~8 foram cumpridos os prazos estabelecidos e o grau de 
satisfa~ao. O atestado devera ser fornecido erg papNl tirr?~rado; assinados a datados, conforme modelo a ser 

disponibilizado como anexo do Edital. 

13.1.1 Em caso de atesta-Je ~~mitido por pessoa juridica de direito privado, a obrigatbrio 0 
reconhecimento da firma em cart6rio. 

13.2 Certidao de Registro e regt+laridade da pessoa juridica no CREA ou conselho profissional 
competente, que exija tal inscrigao, da regiao da sede da empresa. 

13.3 Indica~ao do responsavel tecr.ico. decl"arando que o profissional indicado se compromete em 
acompanhar a estara disponivel para a execu~ao completa do objeto licitado, assinada pelo representante legal da 
empresa. 

13.4 Certideo de Registro e regulari~;ade d~~ pror";Ssio►~al indicado como responsavel t~cnico no CREA ou 
conselho profissional competente, que exija tal inscrigao, r1a regiaa da sede da empresa. 

13.5 Atestado de visits ao local de sPrvigo emitido pelo responsavel designado pela contratante para 
acompanhamento da visits, confirmando que o representante da !icitante visitou o local, inteirando-se suficientemente da 
natureza a das condi~ees locals para o cumprirnento das ok~rigac8es objeto deste Termo de Referencia, conforme modelo a 
ser disponibilizado como anexo do Edital. 

13.5.1 A visits ao local de execugao dos servi~os NAO ~ obrigat6ria. Todavia, caso a licitante 
opte por nao realiza-la, devera apresentar declara~ao formal. sob as oenalidades da lei, de que tem pleno conhecimento 
das condi~oes a peculiaridades inerentes a natureza dos servi;os a serem executados, que assume total responsabilidade 
por esse fato a que nao alegara desconhecirnento para quaisgt~ar ~~uestionamentos futuros, sejam aven~as tecnicas a/ou 
financeiras, conforme modelo a ser disponibilizado como anexo do l=dital. 

14. DAS DISPOSICI t~ES FINAIS 

14.1 Faz parte deste Termo de Referencia seu Anexo Unico —Termo de Referencia - Especifica~aes Tecnicas, 
elaborado por profissional engenheiro eletricista, sendo estes complementares entre sim. 

14.2 O profissional engenheiro eletricista responsavel pela elabora~ao das especifica~bes tecnicas dos servi~os 
acompanhara a fiscalizara execu~ao do objeto, sendo responsavel tambem por atestar que os servi~os a fornecimentos 
foram executados conforme as previsoes do Termc de P,eferencia e a proposta da contratada. 

Mirassol d'Oeste-MT, 01 de dezembro de 20'' \N "( ~ 

Igor Edu r o Del ours Tnndade 
Pre oeiro 

Elton Cesar 

Pr ~.nte 

roz 
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ANEXO UNICO DO TERMO DE REFERENCIA - ESPECIFICACOES TECNICAS 
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Preparado pars: CAMARA MUNICIPARL DE MIRASSOL D' OESTE 

DATA: 16/09/ 2022 

EndereCo: Rua Juscelino Kubstcheck, N 3226, Centro 
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TERMO DE REFERENCIA 

Elabora~ao 
JMCL COMERCIO E SERVIC~OS DE ENERGIA LTDA 
C N PJ : 31.396.678/0001-69 
Responsavel Tecnico: Christiano Lopes da Silva - Engenheiro Eletricista - CREA/MT 
010090/TD 

1 . OBJETO 

1.1. - ContrataCao de empresa para presta~ao de servi~os de instalapao de 
sistema de microgera~ao de energia solar fotovoltaica - ONGRID (Sistema 
Conectado a Rede) de potencia nominal de 21,47kWp para gera~ao media de 
2.500 KwhImes, compreendendo a elabora~ao do projeto, a aprova~ao deste junto 
a concessionaria de energia local, o fornecimento de todos os equipamentos e 
materials, a instala~ao e a efetiva~ao do acesso junto a concessionaria de energia. 

1.2. -Local da instala~ao: Camara Municipal de Mirassol D' Oeste MT - Rua 
Juscelino Kubstcheck — N 3226, Bairro Centro, Mirassol D" Oeste - MT, CEP 
78.280-000. Coordenadas: lat. 381875,66 long. 8266793,14. 

2. ESPECIFICACOES TECNICAS 

2.1 - Para fins de padroniza~ao do sistema de microgera~ao de energia solar 
ONGRID, a s seguintes especifica~oes deverao ser seguidas. 

2.2 - Referencias Normativas: A elabora~ao de projetos e a execupao das 
instala~oes, deverao seguir as normas vigentes: 
NBR 5410:2004- Execu~ao de instala~oes eletricas de baixa tensao. 
NBR 16149:2013 - Sistemas Fotovoltaicos (FV) - Caracteristicas da interface de 
conexao com a rede eletrica de distribui~ao. 
NBR 16612:2017 - Cabos de potencia para sistemas fotovoltaicos, nao 
halogenados, isolados, com cobertura, para tensao de ate 1,8 kV C.C. entre 
condutores - Requisitos de desempenho 
NBR 62116:2012- Procedimento de Ensaio Anti-ilhamento para ir~versores de 
sistemas fotovoltaicos conectados a rede eletrica. 
NR 10 - Seguran~a em instala~oes e servi~os em eletricidade. 
NR 35 - Trabalho em altura. 
NDU 013:2021 - Criterios para a conexao em baixa tensao de acessantes de 
gerapao distribuida ao sistema de distribui~ao (Energisa). 
NDU 001:2020 - Fornecimento de energia eletrica a edifica~oes individuals ou 
agrupadas de ate 3 unidades consumidoras (Energisa). 

.~` doSi+~ .Cops 
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2.3 - Da execu~ao: 

2.3.1 - O dimensionamento do sistema, distribui~ao de strings(fileiras) e MPPTs 
(entradas), devera respeitar os valores do fabricante do inversor. 

2.3.2 - Os componentes de CA (corrente alternada) e CC (corrente continua) 
deverao dispor de quadros e eletrodutos especificos. 

2.3.3-0 sistema devera ser composto por modulos identicos (Fabricante, modelo e 
potencia), ou seja, com as mesmas caracteristicas eletricas, mecanicas e 
dimensionais. 

2.3.4 -Devera ser executado um quadro de distribuigao exclusivo para o sistema 
solar. As conexoes deverao ser feitas utilizando conectores adequados. 

2.3.5 - Todos os conectores (MC4) da parte CC do sistema fotovoltaico, devera 
ser da mesma marca e modelo. 

2.3.6 - As distancias entre os componentes (Inversor, Stringbox e quadro CA), 
devera respeitar os valores recomendados pelos fabricantes e pelas normativas 
vigentes (Em caso de conflito de valores, adotar o major valor). 

2.3.7 - Na fixa~ao dos trilhos metalicos, devera ser assegurada a 
impermeabilizagao dos pontos de fixa~ao dos suportes atraves de fitas de EDPM ou 
manta asfaltica. 

2.3.8 - A estrutura de fixagao dos modulos devera ser de material resistente a 
corrosao, ao tempo e especificas para a utiliza~ao. 

2.3.9 - Devera ser previsto espa~o entre os modulos fotovoltaicos para facilitar a 
limpeza e manutengao futura. 

2.4 - Da estrutura de fixaCao: 

2.4.1 - A estrutura da cobertura onde sera instalado o sistema, devera passar por 
vistoria e analise previa, onde devera suportar no minimo 17kg/m1 (quilo por metro 
quadrado). 

2.4.2 - Se for necessario a corregao de orienta~ao/azimut, essa devera ser 
realizada com materials estruturais proprios para o mesmo. 

2.4.3 - A distancia entre a parte mais baixa dos modulos e a cobertura (telhado , 
devera ter no minimo 10cm (dez centimetros). 
2.5 - Dos Cabos: 

~` 
~~ ~~ 
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2.5.1 -Lado em corrente continua (CC): 

2.5.1.1 - No lado CC da instala~ao, os cabos a serem utilizados nas ligagoes des 
fileiras (strings) as Caixas de Fileira (string box) e destas as Caixas de Corte e 
Prote~ao Uunction box), sao cabos especiais para instala~oes fotovoltaicas, com a 
designa~ao corrente de cabo solar, de 6mm~ de segao minima (durance o projeto 
executivo, a seCao do condutor devera ser avaliada segundo o criterio de Queda de 
Tensao, conforme especifica a NBR 5410:2004 versao corrigida 2008). 

2.5.1.2 - Os cabos, obrigatoriamente, deverao atender a norma ABNT NBR 
16612:2017 "cabos de potencia para sistemas fotovoltaicos, nao halogenados, 
isolados, com cobertura, para tensao de ate 1,8 kV C.C. entre condutores -
Requisitos de desempenho", dentre as caracteristicas pode-se citar que sao cabos 
unipolares, flexiveis, de cobre estanhado, com duplo isolamento, com elevada 
resistencia ao efeito da radia~ao ultravioleta e resistente a aqua. A sue composi~ao 
assegura um baixo nivel de toxicidade e de emissao de gases com efeitos 
corrosivos em caso de combustao, sem a presen~a de produtos halogenios. 

2.5.1.3 - Apresentam, no minimo, as seguintes caracteristicas: 
a) Se~ao: 6 mm';
b) Temperature de operagao: -15 a +80"C; 
c) Tensao maxima de servi~o condutor a terra 900 V; 
d) Tensao maxima de servi~o condutor a condutor 1.500 V; 
e) Resistencia maxima de condu4ao (O/Km) a 20"C de 3,39 (O/Km). 

2.5.2 -Lado em corrente alternada (CA): 

2.5.2.1 - Do lado CA, os cabos de liga~ao do inversor aos quadros sao do tipo 
condutor isolado, flexivel (classe de encordoamento 5), de condutores em cobre 
multifilar e isolamento de HEPR. 

2.5.2.2 -Sao cabos com boa resistencia aos agentes ambientais, nomeadamente 
a radiagao ultravioleta e nao sao propagadores de chama, em caso de combustao. 

2.6 - Do aterramento: 

2.6.1 - Todas as panes metalicas nao condutores da using sao ligadas entre si 
atraves de condutor de prote~ao, de cores verde. 

2.6.1.1 - A pane metalica dos modulos fotovoltaicos sao ligados a estrutura 
metalica de suporte da central atraves de condutor de prote~ao, de cores verde (ou 
verde-amarelo), com 6mmz de se~ao. 

2.6.2 - Todos os caixilhos metalicos de todos os modulos fotovoltaicos sao ligados 
entre si utilizando a estrutura qual eles estao suportados e fixados. ~~~`~/_~~. 
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2.6.3 - Todas as calhas e partes metalicas serao ligadas entre si e ao barramento 
de terra do quadro eletrico. 

2.6.4 -Devera ser previsto a instala~ao de 03 hastes de aterramento em cobre 
eletrolitico (de no minimo 2,40 m de comprimento e interligadas por cabo de cobre 
nu, utilizando conectores duplo GDU), caso nao haja um sistema de aterramento 
na edifica~ao. 

2.6.4.1 - A configuragao geometrica das estacas deve, preferencialmente, 
ser espa~adas entre si de uma distancia igual ao comprimento das estacas. 

2.7 -Dos modulos: 

2.7.1 - Deverao ter potencia minima de 400W; 

2.7.2 - O tipo de celula deve ser monocristalina; 

2.7.3 -Devera ter no minimo 1 O anos de garantia de produto e 25 anos de garantia 
de eficiencia linear; 

2.8 -Dos inversores: 

2.8.1 - Os inversores devem possuir protegao contra reversao de polaridade na 
entrada CC, curto-circuito na saida CA, sobretensao e surtos em ambos os 
circuitos, CC e CA, prote~ao contra sobrecorrente na entrada e saida alem de 
prote~ao contra sobre temperature. 

2.8.2 - Deverao atender os pre-requisitos das normas da Energise, sendo alguns 
deles: (13) Dispositivo de velocidade Sincrona; (25) Dispositivo de verifica~ao de 
sincronismo ou sincronizaCao; (27) Rele de subtensao; (59) Rele de sobretensao; 
(81) Rele de frequencia; 

2.8.3 - A garantia de produto minima e de 7 anos; 

2.8.4 -Devera ter grau de prote~ao minimo IP 65; 

2.8.5 - Deve dispor de monitoramento remoto (via wifi ou RJ45); 

2.8.6 - A frequencia do inversor deve ser de 60hz. 

2.8.7 - O nivel de tensao dos inversores deve ser de 220V; 

2.8.8 - Caso a utilizagao de mais de um inversor, ambos devem ser do mesmo 
fabricante. 

2.9 -Dos quadros de prote~ao: 

JC Energia Solar 
(65) 98463-3072 
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2.9.1 - As protegoes do quadro CA, devera ser composto somente par circuitos 
CA; 

2.9.2 - Os disjuntores deverao der dimensionados de acordo com a potencia dos 
inversores; 

2.9.3 - A instalagao de DPS (dispositivos de protepao contra surto), devera ser 
feita utilizando componentes corms no minimo. as seguintes caracteristicas: 

2.9.3.1 -Maxima tensao de operaGao continua; Uc: 175Vca; 
2.9.3.2 - Corrente de descarga n~~zxin~a: Imax: 20kA; 
2.9.3.3 - Classe II; 

2.9.4 - Painel eletrico de protepao em baixa tensao para conexao em tensao 
220/127V/60Hz autossuportado, grau de protepao minimo IP-65, equipamento 
adequado para instalacao em ambience industrial, em local ao ar livre, isento de 
poluipao condutiva e gases corrosivos; 

2,9.5 - Quer os condutores ativos, goer o condutor de protepao devem estar 
sempre agrupados e seguir o mesrr~o encarYiinhamento para reduzir ao minimo a 
possibilidade de estabelecimento de correntes induzidas; 

2.9.6 Protepao CC 

2,9.6.1 - No lado CC, devera ser prevista o use de DPS para sisiemas 
fotovoltaicos, disjuntores e/ou fusiveis para use especifico em sistemas 
fotovoltaicos e deverao ser dimensionados de acordo com o sistema. 

2.9.6.2 Deverao estar localizados na stringbox ou dentro do inversor, caso este 
tenha urn espapo integrado destinado para cal. 

2.10 - Do comissionamento 

2.10.1 - Os inversores deverao ser entregues comissionados, ou seja, 
configurados, parametrizados e interligados com o sistema de monitoramento. 

2.10.2 - Pelo menos um dos colaboradores do contratante deve ser ensinado a 
Como configurar o monitoramento. 

,` ~ ~~. 
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Atenciosamente, 

Eng°. Eletricista 
CREA-MT~ 10090/TO 

Christiano Lopes da Silva 

JMCL COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA LTDA 

C N PJ : 31396678/0001-69 
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CLÁUSULA I – DO OBJETO 

CLÁUSULA III – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

ANEXO II 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 15/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO: 01/2022 

 
 

CONTRATO Nº XX/2022 
 
 
 

Pelo presente instrumento contratual regido pela Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93 e alterações posteriores, a 

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL D’OESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público, com 

sede administrativa à Rua Juscelino Kubitschek nº.3226, Bairro Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 

03.756.178/0001-55, representado neste ato pelo Presidente da Câmara Municipal, ELTON CÉSAR MARQUES DE 

QUEIROZ, brasileiro, portador do RG nº 1391077-9/SSP-MT e CPF 714.831.361-91, residente e domiciliado a Rua 

Juscelino Kubitschek, nº 4274,  Bairro Parque Bandeirante I, Mirassol D’Oeste-MT, doravante denominado de 

CONTRATANTE, e a empresa XXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXX, com 

sede à Rua, Bairro, Cidade – UF, CEP XXXXX, neste ato representada por XXXXXXXX, nacionalidade, estado civil, 

profissão, portador da CI/RG nº XXXX SSP/UF, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXX, doravante denominado de 

CONTRATADA, acordam proceder ao presente contrato, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 02/2022, Processo 

Administrativo nº 15/2022, atendendo as condições previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e mediante as 

Cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 

1.1 É objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de 

sistema de microgeração de energia solar fotovoltaica - ONGRID (Sistema Conectado à Rede) de potência nominal de 

21,47 kWp para geração média de 2.500 Kwh/mês, compreendendo a elaboração do projeto, a aprovação deste junto à 

concessionária de energia local, o fornecimento de todos os equipamentos e materiais, a instalação e a efetivação do 

acesso junto à concessionária de energia. 

 
2.1 A lavratura do presente contrato decorre do Pregão Eletrônico nº 02/2022, realizado com fundamento na Lei Federal nº 

10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Federal nº 10.024/2019 e demais legislações aplicáveis. 

3.1 O regime de execução dos serviços, na forma da Lei, é o de empreitada por preço global, nos termos do art. 6º, Inciso 

II, alínea “a” da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
4.1 Pela entrega total do objeto deste Contrato, a Contratante pagará à Contratada a importância global de R$ xxxxxx 

(xxxxxx), correspondente ao valor ofertado no bojo do processo licitatório. 

4.2 O pagamento será efetuado pela Contratante em uma única parcela, até o 5º (quinto) dia útil para empresas locais e até 

o 10º dia útil para as empresas que não sejam locais, mediante a apresentação da Nota Fiscal, após o recebimento 

definitivo, sendo efetuada a retenção de tributos sobre o pagamento a ser realizado (se for o caso), conforme determina a 

legislação vigente. 

4.3 O pagamento será em uma única parcela, em moeda corrente, através de Ordem Bancária/Transferência Bancária, em 

favor da Contratada, não havendo adiantamento por conta do fornecimento, sendo obrigatória a verificação, antes do 

pagamento, da comprovação de regularidade fiscal e trabalhista. 

CLÁUSULA IV – DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

CLÁUSULA II – DO AMPARO LEGAL 

MINUTA DO CONTRATO 
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CLÁUSULA V – DA VIGÊNCIA E DA ENTREGA DO OBJETO 

4.4 Caso o prestador seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas 

e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim 

de evitar a retenção na fonte dos tributos, de acordo com a Lei Complementar nº 123/2006. 

4.5 A contratada deverá zelar pelo adimplemento de seus tributos junto aos devidos órgãos públicos, visando manter sua 

regularidade fiscal e trabalhista, condição sem a qual não será possível o pagamento da Nota Fiscal apresentada. 

4.6 Após recebimento da Nota Fiscal para pagamento, a Contratante procederá a consulta das certidões de regularidade 

fiscais e trabalhista da empresa Contratada e, caso haja irregularidades ou documentações indisponíveis, será 

comunicado/solicitado o envio pela Contratada. 

 
4.7 As despesas relativas à presente contratação serão suportadas pela seguinte dotação do Município de Campos de Júlio 

- MT: 
 
Ficha: 3 
Órgão: 01 – Legislativo 
Unidade: 01 Câmara Municipal 
Dotação: 01.031.0001.1003.0000.4.4.90.52.30 
Equipamentos e material permanentes. 

 
4.8 Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada à Contratada, ficando o pagamento 

suspenso até que se providenciem as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após 

regularização da situação e/ou a reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Câmara 

Municipal de Mirassol d’Oeste – MT. 

4.9 A Contratante suplementará a dotação orçamentária, se que houver necessidade, para o fiel cumprimento das 

obrigações ora assumidas. 

4.10 Os valores são fixos e irreajustáveis durante o período do Contrato, somente podendo sofrer reajuste, pelo INPC, nas 

prorrogações eventuais e anuais de Contrato, observado o interregno mínimo de 1 (um) ano. 

5.1 O prazo de vigência deste contrato será de 03 (três) meses, contando-se a partir de sua assinatura, ou seja, de 

xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx. 

5.2 Os serviços/fornecimentos serão executados de acordo com as especificações do Termo de Referência e seu Anexo 

Único – Especificações Técnicas, nas seguintes condições: 

a) Na Câmara Municipal de Mirassol d’Oeste – MT., situada à Rua Juscelino Kubitschek, nº 3226, centro, 

Mirassol D’Oeste-MT. 

b) No prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do recebimento da Autorização de 

Fornecimento (AF) e Nota de Empenho. 

c) Os serviços/instalação deverão ser executados em horário comercial, das 07h00 às 18h00, de segunda a 

sexta-feira. 

. 

5.3 Os serviços serão recebidos provisoriamente para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e demais documentos que vinculam o prestador. 

5.4 A verificação da conformidade das especificações dos serviços ocorrerá no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, 

contados a partir do recebimento provisório. Admitida a conformidade quantitativa e qualitativa, os serviços serão recebidos 

definitivamente, mediante “atesto” na Nota Fiscal, com a consequente aceitação do objeto. 

5.5 Na hipótese de constatação de anomalias na execução dos serviços que comprometam sua adequada aceitação, os 

serviços serão rejeitados, no todo ou em parte, conforme dispõe o Art. 76 da Lei nº 8.666/93, sem qualquer ônus para a 
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CLAUSULA VI - DAS OBRIGAÇÕES 

Câmara Municipal de Mirassol d’Oeste – MT, devendo o prestador executá-los novamente no prazo de até 10 (dez) dias 

corridos, a partir da data de solicitação da reexecução. 

5.6 Caso atrase na execução dos serviços ou se recuse a realizar a reexecução, o prestador estará sujeito a sanções 

administrativas, sendo que a reexecução do serviços passará pelo mesmo processo de verificação observado na primeira 

execução. 

5.7 Caberá ao prestador arcar com todos os custos diretos e indiretos, inclusive despesas com transporte, locomoção, 

estadia, tributos, frete, seguro etc. incidentes na execução dos serviços/fornecimentos. 

5.8 A Câmara Municipal de Mirassol d’Oeste – MT reserva-se ao direito de impugnar o serviços e fornecimentos 

executados caso estes não estejam de acordo com as especificações técnicas do Termo de Referência e seu Anexo Único 

– Termo de Referência - Especificações Técnicas. 

5.9 Na execução dos serviços, somente será permitido o uso de material novo e emprego de profissionais capacitados, não 

se admitindo, sob qualquer hipótese, serviço parcial, incompleto, defeituoso, fora do padrão esperado. 

5.10 Será exigida garantia de resultado e durabilidade dos serviços executados por prazo razoável e costumeiramente 

adotado no âmbito de contratações similares. 

5.11 A garantia mínima dos módulos e inversores estão estabelecidas no Anexo Único – Termo de Referência - 

Especificações Técnicas. 

5.12 A garantia dos serviços de instalação será de no mínimo 02 (dois) anos contados de seu recebimento definitivo, sendo 

que, nesse período, a contratada deverá, sob suas expensas, corrigir eventuais falhas ou defeitos verificados na operação 

e funcionamento do sistema. 

5.13 A garantia dos equipamentos poderá ser acionada diretamente contra a Contratada, em razão do vínculo contratual 

ora estabelecido. 

6.1 CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 

6.1.1 Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto. 
 

6.1.2 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela contratada, relacionados com o objeto 

pactuado. 

6.1.3 Comunicar por escrito, à Contratada, quaisquer irregularidades verificadas no fornecimento do objeto, caso 

não esteja de acordo com as especificações do Termo de Referência. 

6.1.4 Estando o objeto de acordo com o solicitado e a respectiva Nota Fiscal devidamente atestada, a Contratante 

efetuará o pagamento nas condições, preços e prazos pactuados neste contrato e no Termo de Referência. 

6.1.5 A Câmara Municipal de Mirassol d’Oeste – MT deverá acompanhar os prazos de entrega, exigindo que a 

Contratada tome as providências necessárias para regularização do fornecimento, sob pena das sanções administrativas 

previstas na Lei 8.666/93 e demais cominações legais. 

6.1.6 Comunicar, por escrito, à Contratada o não recebimento do objeto, apontando as razões, quando for o caso, 

da (s) sua (s) não-adequação (ões) aos termos contratuais. 

6.1.7 Proporcionar as condições para que a contratada possa cumprir as obrigações pactuadas. 
 
 

6.2 - CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 

6.2.1 Indicar um preposto responsável pelo atendimento às demandas da Contratante. 
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CLAUSULA VII – DAS SANÇÕES 

6.2.2 Executar os serviços conforme as especificações constantes desse Termo de Referência e seu Anexo Único 

– Especificações Técnicas, cumprindo o prazo estabelecido. 

6.2.3 Executar os serviços no prazo e local estabelecidos no Termo de Referência. 
 

6.2.4 Responsabilizar-se pela qualidade e durabilidade do resultado dos serviços executados. 
 

6.2.5 Providenciar imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela Câmara Municipal 

de Mirassol d’Oeste – MT, referentes às condições firmadas neste Termo de Referência e seu Anexo Único. 

6.2.6 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, 

do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 

6.2.7 Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação de habilitação e 

qualificação cujas validades encontrem-se vencidas. 

6.2.8 Ressarcir os eventuais prejuízos causados à Câmara Municipal de Mirassol d’Oeste – MT e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas. 

6.2.9 Arcar com os custos diretos e indiretos, inclusive despesas com transporte, translado, estadia, alimentação, 

tributos, taxas, frete e/ou seguro, encargos trabalhistas, previdenciários e demais despesas envolvidas na execução, não 

sendo admitida qualquer cobrança posterior da Câmara Municipal de Mirassol d’Oeste – MT. 

6.2.10 Comunicar à Câmara Municipal de Mirassol d’Oeste – MT, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 

que antecede a data da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação. 

6.2.11 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto deste Termo 

de Referência, sem prévia autorização da Câmara Municipal de Mirassol d’Oeste – MT. 

6.2.12 Prestar esclarecimentos à Câmara Municipal de Mirassol d’Oeste – MT sobre eventuais atos ou fatos 

noticiados que a envolvam, independentemente de solicitação. 

6.2.13 Emitir Nota Fiscal discriminada, legível e sem rasuras, com indicações referentes ao uso, garantia ou 

validade dos materiais/serviços. 

6.2.14 Emitir e apresentar certidão negativa/positiva com efeito de negativa de débitos da Receita Federal, Receita 

Estadual (Sefaz/PGE do Estado do prestador), Receita Municipal (emitida no município do prestador), Trabalhista e 

Certificado de Regularidade perante o FGTS. 

6.2.15 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto contratado, prestando todos os esclarecimentos que 

forem solicitados pela Câmara Municipal de Mirassol d’Oeste – MT, cujas reclamações se obriga a atender. 

6.2.16 Qualquer dano causado ao patrimônio da Câmara Municipal de Mirassol d’Oeste – MT na execução dos 

serviços serão ressarcidos pelo prestador, salvo justificativa comprovada, que deverá responsabilizar-se pelo ônus 

resultante de quaisquer ações, demandas, custos diretos e indiretos, inclusive despesas decorrentes de danos ocorridos 

por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes 

de ações judiciais movidas por terceiros que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do Termo 

de Referência e da Nota de Empenho. 

6.2.17 Providenciar junto ao CREA as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do 

contrato e especialidades, nos termos das normas pertinentes. 

7.1 Na hipótese de o prestador inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeito às sanções 

previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e ao pagamento de multa, nos seguintes termos: 

7.1.1 Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o 
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contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos 

previstos em lei, devidamente informados e aceitos: 

a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato; 
 

b) cancelamento do preço registrado/desclassificação no processo licitatório; 
 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no 

prazo de até cinco anos. 

7.1.2 Por atraso injustificado no cumprimento do contrato de prestação de serviços: 
 

a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o 

décimo dia; 

b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso. 
 

7.1.3 Por inexecução parcial ou execução irregular do contrato de prestação de serviço: 
 

a) advertência, por escrito, nas faltas leves; 
 

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do 

serviço não executado pelo prestador; 

c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração 

pública estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade. 

7.1.4 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente. 
 

7.2 A penalidade prevista na alínea "b" do subitem 10.1.3, poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com 

as sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d", sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer 

das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.3 Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou 

impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da 

Administração, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem 

prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002. 

7.4 O prestador que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da 

pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto 

não adimplida a obrigação. 

7.5 A aplicação das penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do subitem 10.1.3, será de competência exclusiva do 

Presidente da Câmara Municipal de Mirassol d’Oeste – MT, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no 

parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido 

o prazo de sanção mínima de dois anos. 

7.6 Fica garantido ao prestador o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco 

dias úteis, contado da notificação. 

7.7 As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela 

Administração. 

7.8 As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município. 
 

 

 
CLÁUSULA VIII – DOS CASOS DE RESCISÃO 
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CLÁUSULA IX – DOS CASOS OMISSOS 

CLÁUSULA XI – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

CLAUSULA XII – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

8.1 A rescisão do presente Contrato poderá ser: 
 

a) Amigável – por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência 

para a Câmara Municipal de Mirassol d’Oeste – MT; 

b) Administrativa – por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do 

Art. 78 da Lei n º 8.666/93; 

c) Judicial, nos termos da legislação processual. 
 

8.2 A contratada reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 

8.666/93. 

9.1 Fica estabelecido que, caso venha ocorrer algum fato não previsto neste Contrato, os chamados casos omissos, estes 

serão resolvidos entre as partes, respeitado o objeto do Contrato, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em 

especial a Lei nº 8.666/93, aplicando-se supletivamente, quando for o caso, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos 

estabelecidos na Legislação Civil Brasileira e as disposições do Direito Privado. 

 
10.1 A Contratada deverá manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação ou na assinatura do presente instrumento 

contratual. 

11.1 Sendo o presente contrato administrativo regido pela Lei Federal nº 8.666/93, fica assegurada à Câmara Municipal a 

prerrogativa de: 

a) Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos 

da contratada; 

b) Rescindi-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79, com referência que faz aos incisos I a 

XII e XVII, do art. 78, da mesma Lei; 

c) Fiscalizar-lhe a execução; 
 

d) Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do contrato. 
 

11.2 Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, 

quando ocorridas após a data da apresentação da proposta comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a 

revisão destes para mais ou menos, conforme o caso. 

11.3 Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da Contratada, a Contratante deverá 

restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial, nos termos preceituados pelo parágrafo 6º do Art. 65 

da Lei 8.666/93. 

11.4 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

nos serviços, de até 25% - (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme alínea "b", art. 65, da 

Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA X – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 
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CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 O fornecimento do objeto deste contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor (a) designado (a) pela 

autoridade competente, na condição de representante da Câmara Municipal de Mirassol d’Oeste - MT para esse fim. 

 

 
13.1 A Câmara Municipal de Mirassol d’Oeste - MT encaminhará para publicação o extrato deste Contrato no Diário Oficial 

de Contas do Tribunal de Mato Grosso (TCE/MT) até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, conforme 

determina o § único do art. 61, da Lei nº 8.666/93. 

14.1 Com exceção dos casos expressamente autorizados no edital, a Contratada somente poderá subcontratar o 

fornecimento do objeto com a prévia concordância da Contratante, ficando, neste caso, solidariamente responsável perante 

a Contratante pelo fornecimento feito pela Subcontratada e, ainda, pelas consequências dos fatos e atos a ela imputáveis. 

 
15.1 Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidos na esfera administrativa, será competente 

o Foro da Comarca de Mirassol d’Oeste - MT, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

15.2 E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor 

e forma que, lido e achado conforme pelas Partes, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de direito.  

 

 
Mirassol d’Oeste - MT - MT, XX de XXXXX de 2022. 

 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE de Mirassol d’Oeste - MT – MT 
Elton Cesar Marques de Queiroz - 
Presidente CONTRATANTE 

 
 
 
 

RAZÃO SOCIAL 
CNPJ/MF XXXXXXXXXXXXX 
Por 
CONTRATADA 

 
 
 
 

Revisado e aprovado pela Assessoria Jurídica em / /  

CLÁUSULA XV – DO FORO 

CLAUSULA XIII - DA PUBLICAÇÃO 
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ANEXO III 
  MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 15/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO: 01/2022 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO CONJUNTA 
 

 
Licitante........................................., inscrita no CNPJ/MF sob n°................................., com sede à (endereço 

completo), por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) ...................................., portador(a) da CI/RG 
nº............................ e inscrito no CPF/MF sob o nº ......................... , DECLARA, sob as penas da Lei: 

 
1) ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V da Lei Federal 8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 
14 anos; 

 
2) INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA A HABILITAÇÃO: que, até a presente data inexiste (m) fato (s) 

impeditivo (s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

 
3) CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: ter recebido todos os documentos e informações, 

conhecer e acatar as condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação; 

 
4) CUMPRIMENTO DO ART. 4º, INCISO VII DA LEI 10.520/2002, sob pena de aplicação das penalidades 

previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital; 

 
5) QUE os documentos digitalizados anexados ao Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) são reprodução fiel 

dos documentos originais; 

 
6) QUE NÃO CONSTA: a) no cadastro de empresas inidôneas do Tribunal de Contas da União, do Ministério da 

Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União; b) no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - 
SICAF como impedidas ou suspensas e; c) no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça. 

 
 

Local e data. 
 
 

 
Nome, identificação e assinatura do licitante 
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ANEXO IV 
  MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 15/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO: 01/2022 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP (se for o caso) 
 
 

 
Licitante........................................., inscrita no CNPJ/MF sob n°................................., com sede à (endereço 

completo), por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) ...................................., portador(a) da CI/RG 
nº............................ e inscrito no CPF/MF sob o nº ......................... , DECLARA, sob as penas da Lei: 

 
 

1) QUE SE ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE ME/EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e do art. 13, 
§ 2º, do Decreto Federal nº 8.538, de 6 de outubro de 2015, alterado pelo Decreto Federal nº 10.273, de 13 de março de 
2020; (se for o caso). 

 
2) NÃO IMPEDIMENTO: que não se encontra em nenhuma das situações do art. 3º, § 4º, da Lei Complementar nº 

123/2006; (se for o caso). 

 
 

Local e data. 
 
 

 
Nome, identificação e assinatura do licitante 
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ANEXO V 
  MODELO DE PROPOSTA ECONÔMICA  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 15/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO: 01/2022 

 
 
 
 

PROPOSTA ECONÔMICA 

 
Apresentamos nossa Proposta para fornecimento do objeto do Pregão Eletrônico nº 01/2022, acatando todas as 

estipulações consignadas no Edital, conforme dados e preços constantes da tabela a seguir. 

 
 

 
PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA 

Pregão Eletrônico n° 01/2022 – Menor preço global 
Proponente: 
Endereço: Cidade: UF: 
Telefone: Celular: E-mail: 
Banco: Agência: Conta Corrente: 
CNPJ: Inscrição Estadual: 

ITEM UNID. QUANT. DESCRIÇÃO/Marca/Modelo VALOR TOTAL (R$) 

 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 

Unidade 

 
 
 
 
 

01 

Sistema de microgeração de energia solar 
fotovoltaica - ONGRID (Sistema Conectado à 
Rede) de potência nominal de 16kWp, 
compreendendo a elaboração do projeto, a 
aprovação deste junto à concessionária de 
energia local, o fornecimento de todos os 
equipamentos e materiais, a instalação e a 
efetivação do acesso junto à concessionária de 
energia. O detalhamento técnico do objeto consta 
do Anexo Único – Termo de Referência - 
Especificações Técnicas. 

 

 
 
 

Inversor(es) 

 
 
 

Unidade 

 
 
 

xx 

Marca/fabricante: 

Modelo: 

Garantia: 

Características: 

Obs.: observar exigências do Termo de Referência e seu Anexo Único – Termo de 

Referência – Especificações Técnicas. 

 
 
 

Módulos 

 
 
 

Unidade 

 
 
 

xx 

Marca/fabricante: 

Modelo: 

Garantia: 

Características: 

Obs.: observar exigências do Termo de Referência e seu Anexo Único – Termo de 

Referência – Especificações Técnicas. 
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Declaramos que os serviços/materiais ofertados atendem plenamente as 
especificações estabelecidas no Edital e Anexos e que nos preços 
propostos estão inclusas todas as despesas incidentes, tais como 
deslocamento, estadia, alimentação, instalação, tributos, taxas, entrega, 
lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer 
alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como 
pleitos adicionais, sendo o objeto do Edital entregue sem acréscimos de 
valores. 
Valor Total da Proposta: R$ xxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome, identificação e 
assinatura do licitante 

 

 
 
 
 
 
 
 
CARIMBO DE CNPJ DA EMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Local e data 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
Validade dos produtos: (de acordo com edital) 
Prazo de entrega: de acordo com Edital. 
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ANEXO VI 
  MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 15/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO: 01/2022 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

 
A Empresa .........................................., inscrita no CNPJ/MF sob n°................................., situada (endereço 

completo), por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) ...................................., portador(a) da CI/RG 
nº............................ e inscrito no CPF/MF sob o nº ......................... , DECLARA, sob as penas da Lei, QUE: 

 
 

a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico foi elaborada de maneira independente pelo 
licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta o indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 
b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico não foi informada, discutida 

ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico, por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 

 
c) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 

potencial ou de fato do Pregão Eletrônico quanto a participar ou não da referida licitação; 
 

d) o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico não será, no todo ou em parte, direta 
ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico antes 
da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 
e) o conteúdo da proposta apresentada para participação do Pregão Eletrônico não foi, no todo ou em parte, direta 

ou indiretamente discutido ou recebido de qualquer integrante do Poder Público municipal antes da abertura oficial das 
propostas; 

 

f) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para 
firmá-la. 

 
 

Local e data. 
 
 
 

Nome, identificação e assinatura do declarante 
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ANEXO VII 
  MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 15/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO: 01/2022 

 
 
 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
Atestamos para os devidos fins que a empresa (nome e CNPJ da empresa favorecida), estabelecida na (endereço 

completo da empresa favorecida), forneceu para esta empresa (nome e CNPJ da empresa emitente), situada na (endereço 
da empresa emitente do atestado), o objeto abaixo especificado: 

 
OBJETO (OS): ................................ 
VALOR PARCIAL/GLOBAL (R$): .................................. 

 
Atestamos ainda que tais objetos foram entregues satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a 

presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. 

 
 

Local e data. 
 
 

 
Nome, identificação e assinatura do declarante 

 
 

CONDIÇÃO DE ACEITABILIDADE 

 
a) os atestados podem ser emitidos pela mesma pessoa jurídica, contudo deverão reportar-se a fornecimentos 

distintos, caso a licitante deseje apresentar mais de um atestado. 
b) a omissão de qualquer item acima previsto será analisada pelo Pregoeiro, que decidirá pela validação ou não do 

Atestado de Capacidade Técnica, desde que não comprometa a análise da qualificação técnica e o atestado seja pertinente 
ao objeto. 

c) Em caso de atestado emitido por pessoa jurídica de direito privado, é obrigatório o reconhecimento de firma em 
cartório competente. 



 

ESTADO DO MATO GROSSO 
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ANEXO VIII 
  MODELO DE DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 15/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO: 01/2022 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS 
 

 
A Empresa .........................................., inscrita no CNPJ/MF sob n°................................., situada (endereço 

completo), por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) ...................................., portador(a) da CI/RG 
nº............................ e inscrito no CPF/MF sob o nº ......................... , DECLARA, sob as penas da Lei: 

 

 
1) QUE tem conhecimento de todas as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços objeto do 

Pregão Eletrônico nº 01/2022, bem como do local onde serão executados; 

2) QUE faz a opção de se abster da visita aos locais dos serviços, assumindo total responsabilidade por esse fato, 

não cabendo posteriormente qualquer questionamento que possa ensejar desavenças técnicas ou financeiras com a 

Contratante, nem tampouco eximir-se de qualquer obrigação assumida em face da participação neste Pregão Eletrônico. 

 
 
 
 
 
 

Nome, identificação e assinatura do declarante 
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