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EDITAL 
 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP 

Nº 001/2022 – PMI –   

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE USINAS DE ENERGIA SOLAR 

FOTOVOLTAICA DE POTÊNCIA DE PICO IGUAL A 100 KWP NOS PRÉDIOS 

PÚBLICOS, CONECTADO A REDE, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE 

PROJETO, A APROVAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DESTE JUNTO A 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL, INCLUINDO A LICENÇA 

AMBIENTAL DEVIDA, O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E 

MATERIAIS, BEM COMO TODA MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO PARA 

FUNCIONAMENTO DO REFERIDO SISTEMA, E CASO NECESSÁRIO ESFORÇO 

DOS TELHADOS E ADEQUAÇÃO DE PADRÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES 

CONSTANTE DO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

Pregão Presencial n°. 001/2022-PMI 

Sistema de Registro de Preços 

Processo 2022.005.01 

 

Pelo presente, a PREFEITURA DE INHANGAPI, situada na Av. Hernane Lameira, 

925, Inhangapi, através de seu Pregoeiro, o Sr. Raphael Moreira Sabbá, designado pela 

Portaria nº 05/2022, de 03 de janeiro de 2022, torna pública a realização de licitação na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL, regida pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações, Lei Federal nº 10.520/02 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/06 e 

suas alterações, a ser aberta no dia 11/04/2022 às 09:00 horas. 

 

I - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE.  

 

II - DO OBJETO: 

2.1. Aquisição e instalação de Usina de Energia Solar Fotovoltaica de potência de pico 

igual a 100 kwp nos prédios públicos, conectado a rede, incluindo a elaboração de 

projeto, a aprovação e a efetivação deste junto a concessionária de energia local, 

incluindo a licença ambiental devida, o fornecimento de todos os equipamentos e 

materiais, bem como toda mão de obra de instalação para funcionamento do referido 

sistema, e caso necessário esforço dos telhados e adequação de padrão conforme 

especificações constante do Anexo I do presente Edital. 

2.2. A ata de Registro de Preços, a ser firmada entre a Prefeitura de Inhangapi - PA, e o 

vencedor do certame, terá validade de até 12 (doze) meses, a partir da data de 

assinatura. 

2.2. Valor estimado - O valor estimado para cada item deste registro de preços é de R$ 

3.206.666,67 (três milhões e duzentos e seis mil e seiscentos e sessenta e seis reais e 

sessenta e sete centavos) sendo que o mesmo gera apenas expectativa de contratação, 

uma vez que o MUNICÍPIO poderá contratar além ou aquém deste valor. 

 

III - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO DOS 

PARTICIPANTES 

 

PREFEITURA DE INHANGAPI 

LOCAL: AV. HERNANE LAMEIRA, 925, INHANGAPI - PA 

INHANGAPI (PA)  

DIA: 28/04/2022 HORÁRIO: 09:30horas  

 

3.1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura 

dos envelopes referentes a este Pregão serão realizados no primeiro dia útil de 

funcionamento da Prefeitura de Inhangapi que se seguir. 

3.2. No local indicado, serão realizados os procedimentos pertinentes a este Pregão, com 

respeito ao (a): 

3.2.1. Credenciamento dos representantes legais das licitantes interessadas em participar 

deste Pregão; 
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3.2.2. Recebimento dos envelopes “Proposta” e “Documentação”; 

3.2.3. Abertura dos envelopes “Proposta”; 

3.2.4. Divulgação das licitantes classificadas e das desclassificadas; 

3.2.5. Condução dos trabalhos relativos aos lances verbais; 

3.2.6. Abertura do envelope “Documentação” da licitante detentora do menor preço; e 

3.2. As decisões do Pregoeiro serão comunicadas mediante publicação no Diário Oficial 

dos Municípios no sítio https://www.diariomunicipal.com.br/famep/, no quadro de 

avisos localizados no Paço Municipal de Inhangapi, e na página web da Prefeitura  

https://inhangapi.pa.gov.br/ pelo menos por 01 (um) dia, salvo com referência àquelas 

que, lavradas em ata, puderem ser feitas diretamente aos representantes legais das 

licitantes presentes ao evento, ou, ainda, por intermédio de ofício, desde que 

comprovado o seu recebimento, principalmente, quanto ao resultado de: 
a) julgamento deste Pregão; 
b) recurso porventura interposto. 

 

3.4. O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições do edital e de outros 

assuntos relacionados a presente licitação deverá ser feito ao Sr. Pregoeiro, no horário 

de 08:00 às 13:00 horas na PREFEITURA DE INHANGAPI ou pelo e-mail 

cpl_inhangapi2017@hotmail.com, nos dias úteis. 

 

3.5. O Edital estará disponível para retirada na Prefeitura de Inhangapi, na Av. 

Hernane Lameira, 925, mediante a entrega de CDR vazio ou pen-drive e no site 

https://inhangapi.pa.gov.br/. As empresas deverão enviar o recibo de retirada do mesmo, 

ao setor de Licitação desta Prefeitura pelo e-mail: cpl_inhangapi2017@hotmail.com. 

Em caso de divergências entre o Edital disponível por meio eletrônico e o Edital 

distribuído no Setor de Licitação desta Prefeitura, prevalecerá o Edital distribuído nesta 

Instituição com as respectivas assinaturas. 

3.6. Esta licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a Prefeitura de Inhangapi. 

 

IV - DA LEGISLAÇÃO 

 

4.1 - O edital da presente licitação pública reger-se-á, principalmente, pelos 

comandos legais seguintes: 
a) Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002 e suas alterações; 
b) Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações – Lei de Licitações; 
c) Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações; 
d) Demais exigências deste edital e seus anexos. 

 

4.2 - Para efeito deste edital devem ser consideradas algumas definições 

importantes, tais quais: 

4.2.1. Pregão - modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de bens ou 

serviços comuns é feita em sessão pública, por meio de propostas de preços escritas e 

lances verbais; 
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4.2.2. Bens e Serviços Comuns - aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 

possam ser concisa e objetivamente definidos no objeto do edital, em perfeita 

conformidade com as especificações usuais praticadas no mercado; 

4.2.3. Termo de Referência - documento que deverá conter elementos capazes de 

propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, 

considerando os preços e condições praticadas no mercado; 

4.2.4. Prefeitura de Inhangapi - órgão licitador; 

4.2.5. Licitante - pessoa jurídica que adquiriu o presente edital e seus elementos 

constitutivos/anexos; 

4.2.6. Licitante Vencedora - pessoa jurídica habilitada neste procedimento licitatório e 

detentora da proposta mais vantajosa, a quem for adjudicado o objeto deste Pregão. 

 

V - CONDIÇÕES DO OBJETO 

5.1 - Aquisição e instalação de Usinas de Energia Solar Fotovoltaica de potência de pico 

igual a 100 kwp nos prédios públicos, conectado à rede, incluindo a elaboração de 

projeto, a aprovação e a efetivação deste junto a concessionária de energia local, 

incluindo a licença ambiental devida, o fornecimento de todos os equipamentos e 

materiais, bem como toda mão de obra de instalação para funcionamento do referido 

sistema, e caso necessário esforço dos telhados e adequação de padrão conforme 

especificações constante do Anexo I do presente Edital. 

 

VI - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

6.1 - Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que: 

6.1.1 - Detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão, 

devidamente comprovada através do objeto do contrato social da empresa; 

6.1.2 - Atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste 

edital; 

6.1.3 - Comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos no Capítulo – DA 

DOCUMENTAÇÃO. 

6.2 - Não poderão concorrer neste Pregão: 

6.2.1 - Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma 

de constituição; 

6.2.2 - Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pela 

Prefeitura de Inhangapi; 

6.2.3 - Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição. 

 

VII - DO PROCEDIMENTO 

7.1 - No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste edital, serão 

realizados pelo Pregoeiro, em sessão pública, o credenciamento das licitantes, o 

recebimento e a abertura dos envelopes “Proposta” e “Documentação” correspondentes 

a este Pregão, conforme disposto na legislação vigente. 

7.1.2 - Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante: 

a) retardatária (depois de declarado encerrado o Credenciamento), a não ser como 

ouvinte; ou 
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b) que trocar o conteúdo dos envelopes. 

7.2 - Aberta a sessão, o representante legal da licitante deverá credenciar-se perante 

o Pregoeiro, comprovando possuir poderes para formulação de propostas e para prática 

de todos os demais atos relativos a este Pregão. 

7.2.1 - Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal da 

licitante devidamente credenciado. 

7.3 - No mesmo ato, o Pregoeiro receberá os envelopes "Proposta" e 

"Documentação", em separado, procedendo, em seguida à abertura dos envelopes 

"Proposta" e aos seguintes procedimentos: 

7.3.1 - rubrica, conferência, análise e classificação das propostas em confronto com o 

objeto e exigências deste edital; 

7.3.2 - classificação da proposta escrita de menor preço e daquelas apresentadas com 

valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), em relação ao menor preço; 

ou 

7.3.3 - seleção das melhores propostas, até o máximo de três, quaisquer que sejam os 

preços ofertados, quando não verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços 

nas condições definidas no subitem anterior; 

7.3.4 - colocação das propostas em ordem crescente de preço cotado para que os 

representantes legais das licitantes participem da etapa competitiva, por meio de lances 

verbais; 

7.3.5 - início da etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser formulados 

de modo sucessivo, em valores distintos e decrescentes. 

Observação: Uma vez iniciada a abertura do envelope “Proposta”, não serão permitidas 

quaisquer retificações que possam influir no resultado final deste Pregão. 

7.4 - Classificadas as propostas, e uma vez iniciada a etapa competitiva, o Pregoeiro 

convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a apresentar 

lances verbais, a partir da licitante detentora da proposta de maior preço e as demais, em 

ordem decrescente de preços ofertados. 

7.4.1 - A desclassificação da proposta da licitante importa preclusão do seu direito de 

participar da fase de lances verbais. 

7.4.2 - Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

7.5 - A licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada pelo 

Pregoeiro, ficará excluída dessa etapa e terá mantido o seu último preço apresentado 

para efeito de ordenação das propostas. 

7.6 - A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no 

envelope “Documentação”, ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste 

edital ou com irregularidades, será inabilitada, não se admitindo complementação 

posterior à sessão, salvo nos casos excepcionais previstos para participação de micro-

empresas e empresas de pequeno porte. 

7.7 - Caberá ao Pregoeiro, ainda, como parte das atribuições que lhe compete 

durante a realização deste Pregão: 

7.7.1 - Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 

7.7.2 - Examinar a aceitabilidade da proposta ou do lance de menor preço, quanto ao 

objeto e valor, decidindo, motivadamente, a respeito da escolha que vier a ser adotada; 
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7.7.3 - Adjudicar o objeto deste Pregão à licitante vencedora, detentora da proposta 

considerada como a mais vantajosa para a Prefeitura de Inhangapi, após constatado o 

atendimento das exigências deste edital; 

7.7.4 - Receber, examinar e instruir os recursos contra suas decisões, relativamente a 

este Pregão; 

7.7.5 - Encaminhar ao Prefeito Municipal o processo relativo a este Pregão, 

devidamente instruído, após ocorrida a adjudicação, com vistas à homologação deste 

procedimento licitatório e à contratação do objeto com a licitante vencedora. 

7.8 - Ao Prefeito Municipal caberá: 

7.8.1 - Decidir os recursos contra atos do Pregoeira; e 

7.8.2 - Homologar o resultado deste Pregão, após decididos os recursos porventura 

interpostos contra atos do Pregoeira, e promover a celebração do contrato 

correspondente. 

7.9 - Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes "Proposta" e 

"Documentação" em um único momento, em face do exame da proposta/documentação 

com os requisitos do edital, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou 

surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão 

consignados em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente. 

7.9.1 - A interrupção dos trabalhos de que trata esta Condição, somente dar-se-á, em 

qualquer hipótese, após a etapa competitiva de lances verbais; 

7.9.2 - Os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, obrigatoriamente, pelo 

Pregoeira e pelos representantes legais das licitantes presentes, ficarão em poder do 

Pregoeiro e sob sua guarda até nova reunião oportunamente marcada para 

prosseguimento dos trabalhos. 

7.10 - Consideradas as ressalvas contidas neste edital, qualquer reclamação a respeito 

deverá ser feita, no ato da reunião, pelos representantes legais das licitantes presentes. 

7.11 - Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, 

obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes legais das 

licitantes presentes à sessão deste Pregão. 

7.12 - Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes 

"Documentação" não caberá desclassificar as licitantes por motivo relacionado com a 

proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

7.13 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste 

Pregão, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam 

constar originariamente da proposta/documentação. 

7.13.1 - Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência 

promovida. 

7.14 - A adjudicação deste Pregão e a homologação do seu objeto somente serão 

efetivadas: 

7.14.1 - Se não houver manifestação da licitante de sua intenção de interpor recurso, 

devidamente registrada em ata durante o transcurso da sessão do Pregão; ou 

7.14.2 - Após o deferimento ou indeferimento do recurso interposto e dado 

conhecimento do seu resultado. 
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7.15 - A abertura dos envelopes “Proposta” e “Documentação” será realizada sempre 

em sessão pública, devendo o Pregoeira elaborar a ata circunstanciada da reunião, que 

deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes, e pelos 

membros da equipe de apoio que formularem parecer técnico sobre o julgamento deste 

Pregão, seja com relação às propostas ou à documentação. 

7.16 - Da ata relativa a este Pregão constarão os registros dos representantes 

credenciados das licitantes, das propostas escritas e dos lances verbais apresentados, da 

análise das propostas e dos documentos de habilitação, da manifestação da licitante de 

interpor recurso, sem prejuízo de outros porventura ocorridos. 

7.17 - Os envelopes “Documentação” não abertos, serão devolvidos às demais 

licitantes, após o fornecimento dos produtos pela licitante vencedora. 

 

VIII - DO CREDENCIAMENTO 

8.1 - O representante legal da licitante deverá apresentar-se ao Pregoeira para efetuar 

seu credenciamento como participante deste Pregão, munido da sua carteira de 

identidade, ou de outra equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-

se durante a reunião de abertura dos envelopes “Proposta” e “Documentação” relativos 

a este Pregão. 

8.2 - Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela 

licitante, mediante cópia autenticada do estatuto/contrato social, ou instrumento 

público/particular de procuração, devidamente autenticado e com reconhecimento de 

firma. 

8.2.1 - Entende-se por documento credencial: 

a) cópia autenticada do estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for 

sócia, proprietária, dirigente ou assemelhada da empresa licitante, no qual estejam 

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura; 

b) Procuração com firma reconhecida, devidamente autenticada, da licitante com 

poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer 

fase deste Pregão (Anexo II do Edital), bem como cópia do Contrato Social na qual 

conste o nome do Outorgante que assina a Procuração; 

8.2.2 - O documento deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular ofertas e 

lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao 

direito de interposição de recursos, enfim, para praticar em nome da licitante todos os 

atos pertinentes a este Pregão; 

8.2.3 - Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante; 

8.2.4 - O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro 

ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de 

declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de 

recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes 

“Proposta” ou “Documentação” relativos a este Pregão. 

a) nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o seu 

preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e 

apuração do menor preço. 
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8.2.5 - O licitante deverá ainda apresentar Declaração dando ciência de que cumpre 

plenamente os requisitos do edital (Anexo V do Edital). Assim como os demais 

documentos de credenciamento, esta declaração deverá vir externa aos envelopes. 

8.2.6 - Os documentos de habilitação deverão ser autenticados por cartório competente, 

ou por servidor devidamente qualificado. 

8.2.7 - As autenticações que por venturas dependerem do servidor terão que ser 

obrigatoriamente, efetuadas antes do início dos trabalhos da sessão, (mínimo de uma 

hora). 

 

IX - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

9.1 - Até o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste edital, cada licitante deverá 

apresentar ao Pregoeiro, simultaneamente, sua proposta de preços e documentação, em 

envelopes separados, fechados e rubricados no fecho e, de preferência, opacos, 

contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da razão 

social da licitante, os seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE Nº 01 

PREFEITURA DE INHANGAPI 

LICITANTE: COM ENDEREÇO COMPLETO -  CNPJ 

REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 - PROPOSTA 

 

ENVELOPE Nº 02 

PREFEITURA DE INHANGAPI 

LICITANTE: COM ENDEREÇO COMPLETO -  CNPJ 

REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 - DOCUMENTAÇÃO 

 

X - DA PROPOSTA - ENVELOPE Nº 01 

10.1 - A proposta contida no Envelope n.º 01 deverá ser apresentada, também, com as 

seguintes exigências: 

10.1.1 - emitida por computador, de preferência, redigida com clareza, sem emendas, 

rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também 

rubricadas todas as suas folhas; 

10.1.2 - fazer menção ao número deste Pregão e conter a razão social da licitante, o 

CNPJ, número(s) de telefone(s) e de fax e e-mail, se houver, e o respectivo endereço 

com CEP, e, de preferência, com a indicação do banco, a agência e respectivos códigos 

e o número da conta para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento; 

10.1.3 - Catálogos e/ou prospectos que contenham a descrição ou informações do 

objeto cotado: fotos, especificações técnicas, marca e modelo do produto/equipamento, 

as quais comprovarão que efetivamente o produto/equipamento ofertado existe no 

mercado, e que atende as especificações técnicas mínimas exigidas pela administração. 

10.2 - A proposta deverá conter ainda: 

10.2.1 - descrição dos serviços e dos equipamentos a serem ofertados, com todas as 

características solicitadas no Termo de Referência (Anexo I); 

10.2.2 - indicação de preços, conforme previsto nos Itens 11.1 a 11.3; 

10.2.3 - indicação dos prazos, conforme previsto nos Itens 12.1 a 12.4; 

10.2.4 - quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pela licitante. 
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10.3 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, 

seja com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a 

modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar 

evidentes erros materiais, alterações essas que serão avaliadas pela autoridade 

competente da Prefeitura de Inhangapi. 

10.3.1 - Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeira quaisquer erros de soma e/ou 

multiplicação, valendo para tanto o valor unitário do item; 

10.3.2 - Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante 

legal presente à reunião de abertura dos envelopes “Proposta” com poderes para esse 

fim; e 

10.3.3 - A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos 

dados constantes dos documentos apresentados dentro do envelope “Documentação”. 

 

XI – DOS PREÇOS 

11.1 - A licitante deverá indicar o preço global da proposta, fixo e irreajustável, 

devendo já estar inclusos os impostos, taxas, fretes, seguros e as despesas decorrentes 

com a entrega das mercadorias, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser 

concedidos. 

11.1.1 – O lance verbal será dado sobre o preço global do . 

11.2 - A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será 

de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo, neste caso, o direito 

de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos. 

11.3 - Somente será aceita cotação em moeda nacional, em até duas casas decimais. 

 

XII – DOS PRAZOS 

12.1 - A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias, conforme 

informações constantes do Anexo I, contados da data prevista para recebimento e 

abertura dos envelopes “Proposta” e “Documentação”. 

12.2 - Caso os prazos de que tratam as condições anteriores não estejam 

expressamente indicados na proposta, os mesmos serão considerados como aceitos para 

efeito de julgamento. 

12.3 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do 

período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse 

da Prefeitura de Inhangapi, esta poderá solicitar prorrogação geral da validade acima 

referida, por igual prazo, no mínimo. 

12.4 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento e abertura 

dos envelopes “Proposta” e “Documentação”, sem a solicitação ou a convocação de que 

tratam esse Edital, ficam as concorrentes liberadas dos compromissos assumidos. 

 

XIII - DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 

13.1 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão, 

inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

13.2 - Não se admitirá proposta que apresentar preço unitário simbólico, irrisório ou 

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

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este Pregão não tenha estabelecido 
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limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 

próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

13.3 - Ao Pregoeiro, além do recebimento e exame das propostas, caberá o 

julgamento da obediência às condições aqui estabelecidas e a decisão quanto às dúvidas 

ou omissões deste edital. 

13.4 - O Pregoeira poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 

pessoal da Prefeitura de Inhangapi ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a 

ele, para orientar sua decisão. 

 

XIV - DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

14.1 - Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, 

incisos I e II da Lei nº 8.666/93, as propostas que: 

14.1.1 - apresentarem preços excessivos ou com valor global superior ao limite 

estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles 

que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que 

comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 

coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto; 

14.1.2 - não atenderem às exigências contidas neste Pregão. 

 

XV - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

15.1 - Durante o julgamento e a análise das propostas, será verificada, 

preliminarmente, a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos 

estabelecidos neste edital, devendo ser classificadas para a etapa competitiva, ou seja, 

fase de lances verbais, aquelas que atenderem plenamente a esses requisitos. 

15.2 - Feito isso, o Pregoeira classificará a licitante autora da proposta de menor 

preço global e todas aquelas apresentadas com preços sucessivos e superiores em até 

10% (dez) por cento, em relação ao menor preço, dispostos em ordem crescente, para 

que os representantes legais das licitantes participem da etapa de lances verbais. 

15.3 - Quando não forem identificadas, no mínimo, três propostas escritas com 

preços, conforme definido na condição anterior, o Pregoeira fará a classificação dos 

menores preços, até o máximo de três, colocados em ordem crescente, quaisquer que 

sejam os valores ofertados, para que os representantes legais das licitantes participem, 

também, da etapa de lances verbais. 

15.4 - Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, o 

Sr. Pregoeira verificará se ocorreu empate entre a proposta mais bem classificada com 

propostas formuladas por microempresas e empresas de pequeno porte, de acordo com o 

art. 43 e seus parágrafos da Lei Complementar 123/06, alterado pela Lei Complementar 

147/14. 

15.4.1 – Constatada a situação descrita no item anterior, a microempresa ou empresa de 

pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior 

àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu 

favor o objeto licitado. 

15.4.2 – O critério de desempate previstos nos itens acima, somente se aplicará quando 

a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 

pequeno porte. 
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15.5 - Aceita a proposta de menor preço global será aberto o envelope 

“Documentação”, contendo os documentos de habilitação da licitante que a tiver 

formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias. 

15.6 - O Pregoeira poderá negociar diretamente com a licitante detentora da proposta 

de menor preço, no sentido de que seja obtido melhor preço: 

15.6.1 - Se não houver lances verbais e o menor preço estiver em desacordo com o 

estimado pela Administração da Prefeitura de Inhangapi para o fornecimento; 

15.6.2 - Mesmo após encerrada a etapa competitiva, ordenação das ofertas e exame, 

quanto ao objeto e valor ofertado, da aceitabilidade da proposta classificada em 

primeiro lugar, ou seja, da de menor preço; 

15.6.3 - Se não for aceita a proposta escrita de menor preço; 

15.6.4 - Se a licitante detentora do menor preço desatender às exigências habilitatórias. 

a) na ocorrência das situações previstas nos subitens 15.6.3 e 15.6.4, será 

examinada a oferta seguinte e a sua aceitabilidade, procedida à habilitação da licitante 

que tiver formulado a proposta, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma que atenda às condições deste edital; 

b) na hipótese da alínea anterior, o Pregoeira poderá negociar diretamente com o 

proponente para que seja obtido o melhor preço. 

15.7 - Verificado que a proposta de MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE atende às 

exigências fixadas neste edital, quanto à proposta e à habilitação, será a respectiva 

licitante declarada vencedora do item. 

 

XVI - DO DESEMPATE 

16.1 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio em ato 

público, com a participação de todas as licitantes. 

 

XVII - DA DOCUMENTAÇÃO 

17.1 - Todas as licitantes deverão apresentar dentro do Envelope nº 02, os 

documentos específicos para a participação neste Pregão, devendo ser entregues 

numerados, de preferência, sequencialmente e na ordem a seguir, a fim de permitir 

maior rapidez na conferência e exame correspondentes: 

  

17.1.1 - Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e a Dívida Ativa 

da União e Contribuições Previdenciárias; 

17.1.2 - Certificado de Regularidade do FGTS – CRF/FGTS; 

17.1.3 - Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Municipal; 

17.1.4 - Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Estadual; 

17.1.5 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

17.1.6 – Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo Cartório 

Distribuidor da sede da Licitante; 

17.1.7 - Cartão de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

17.1.8 - Declaração, observadas as penalidades cabíveis, de superveniência de fato 

impeditivo da habilitação – Anexo III; 

17.1.9 - Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal 

empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 



                          
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI 

Comissão Permanente de Licitação 

Av. Hernani Lameira, 925, Vila Nova, CEP: 68770-000 Inhangapi - Pará. 

CNPJ: 05.171.921/0001 – 30 

 

 

 

 

 

 

12 

insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, 

nos termos do Decreto Federal 4.358/2002 (Anexo IV); 

17.1.10 – Declaração assinada pelo representante legal da empresa, contendo qual 

categoria está classificada a empresa licitante (Anexo VI); 

17.1.11 - Apresentar, no mínimo, 02 (dois) atestados em nome da empresa fornecidos 

preferencialmente, por pessoa jurídica, comprovando sua experiência na execução do 

serviço de implantação de sistema de microgeração de energia solar fotovoltaica ON-

GRID, de uma usina fotovoltaica, de potência no mínimo de 112,5 kWp. Estes devem 

possuir assinatura com firma reconhecida, e ser apresentado em papel timbrado (se 

possível); 

17.1.12 – Comprovantes de regularidade dos projetos relativos aos atestados exigidos 

no subitem acima, emitidos pela respectiva Concessionária de Energia, devidamente 

registrados na Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), ou documento 

comprobatório de que aguardam, apenas, o cadastro formal por parte da concessionária 

junto a Agência; 

17.1.13 - Indicação nominal dos Responsáveis Técnicos (no mínimo, um Engenheiro 

Eletricista) com o devido registro ou inscrição no CREA; 

17.1.14 - Apresentar, no mínimo 02 (dois) atestados em nome do(s) Responsável(is) 

Técnico(s) fornecidos, preferencialmente, por pessoa jurídica, comprovando sua 

experiência na execução do serviço de implantação de sistema de microgeração de 

energia solar fotovoltaica ON-GRID, de uma usina fotovoltaica, de potência no mínimo 

de 112,5 kWp, com a apresentação da respectiva Certidão de Acervo Técnico - CAT; 

17.1.15 - Termo de Compromisso do licitante que possuirá e manterá em seu quadro, na 

data da contratação e até final do contrato, profissional de nível superior com 

experiência em obras de natureza semelhante, que será o profissional responsável pela 

obra; 

17.1.16 - Atestado/Declaração de visita técnica, fornecida por este Município, através 

de sua Secretaria Municipal de Obras, atestando que a empresa licitante visitou e tem 

pleno conhecimento do local onde será realizado o serviço. 

17.1.17 - Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios.  

a) as empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por 

balanço de abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial; 

b) a boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral 

(LG) e Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das 

seguintes fórmulas: 

 

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

LC = ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 
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SG = ATIVO TOTAL 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

c) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um 

dos índices acima, deverão comprovar capital social mínimo ou patrimônio líquido 

mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado para o(s) item(ns)/lote(s) 

cotado(s) constante(s) do Anexo I deste edital. 

d) As empresas classificadas como Micro Empreendedor Individual - MEI estarão 

dispensadas da apresentação de Balanço Patrimonial, devendo apresentar tão somente a 

Declaração de Faturamento Anual; 

17.1.18 - Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pela Prefeitura Municipal 

de Inhangapi/PA; 

 

Observação: 

a) As declarações relacionadas no Item 17.1, deverão estar emitidas em papéis 

timbrados dos Órgãos ou Empresas que as expediram. 

17.2 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 

deverão estar: 

 17.2.1 - Em nome da licitante, com número do CNPJ e, preferencialmente, com o 

endereço respectivo. 

17.2.2 - Datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do 

Envelope nº 1, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente expedidor. 

a) não se enquadram no prazo de que trata o item anterior os documentos cuja validade 

é indeterminada. 

17.3 - Os documentos exigidos neste Pregão poderão ser apresentados em original, 

por qualquer processo de cópia, autenticada por Cartório competente ou pelo Pregoeira, 

ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

17.3.1 - Os documentos previstos no item XVII poderão ser autenticados pelo 

Pregoeiro a partir do original, preferencialmente até às 13 horas do último dia útil que 

anteceder o dia marcado para abertura dos envelopes “Documentação”; 

17.3.2 - Serão aceitas somente cópias legíveis; 

17.3.3 - Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e 

17.3.4 - O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 

sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 

 

XVIII - DO JULGAMENTO E DA DESQUALIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

18.1 - Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de 

habilitação das licitantes, mediante confronto com as condições deste edital, serão 

desqualificados e não aceitos aqueles que não atenderem às exigências aqui 

estabelecidas. 

18.2 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro poderá fixar- lhes o 

prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos escoimados das 

causas referidas no ato inabilitatório. 

18.2.1 - Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados e 

não aceitos. 
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XIX - DO TIPO DE LICITAÇÃO 

19.1 - Trata-se de licitação do tipo menor preço GLOBAL por LOTE e melhor 

qualificação técnica. 

19.1.1 - Durante o julgamento e classificação das propostas, a adoção do critério de 

menor preço global será efetuada com observância das exigências e condições definidas 

neste edital. 

 

XX - DO DIREITO DE PETIÇÃO 

20.1 - A manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pela licitante, deverá 

ser feita ao final da sessão, com registro em ata da síntese das suas razões de recorrer. 

20.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, 

no momento da sessão deste Pregão, implicará decadência e preclusão desse direito da 

licitante, podendo o Pregoeira adjudicar o objeto à vencedora. 

20.3 - Das decisões do Pregoeira, decorrentes da realização deste Pregão, caberá à 

licitante a juntada dos memoriais relativos aos recursos, registrados na ata respectiva, no 

prazo de 03 (três) dias úteis contados da lavratura da ata, nos casos de: 

a) julgamento das propostas; e 

b) habilitação ou inabilitação da licitante. 

20.4 - Os memoriais correspondentes ao recurso deverão ser dirigidos ao Pregoeiro, 

praticante do ato recorrido, que os comunicará às demais licitantes para impugná-lo ou 

não, apresentando memoriais com suas contra-razões, também, no prazo de 03 (três) 

dias úteis. 

20.4.1 - Será franqueada às licitantes, sempre que esta for solicitada, vista dos autos no 

Setor de Licitações da Prefeitura de Inhangapi. 

20.5 - O recurso porventura interposto contra decisão do Pregoeira não terá efeito 

suspensivo e, se acolhido, invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

20.6 - Caberá ao Pregoeira receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra 

suas decisões e ao Prefeito de Inhangapi a decisão final sobre os recursos contra atos do 

Pregoeiro. 

20.7 - Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, o Prefeito Municipal poderá homologar este procedimento de licitação 

e determinar a contratação com a licitante vencedora. 

20.8 - Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que 

pretender reconsideração total ou parcial das decisões do Pregoeiro deverão ser 

apresentados por escrito, exclusivamente, e anexados ao recurso próprio. 

20.8.1 - A licitante deverá comunicar ao Pregoeira o recurso interposto, logo após ter 

sido protocolizado no Serviço de Protocolo, situado no edifício-sede da Prefeitura de 

Inhangapi. 

 

XXI - DA ADJUDICAÇÃO 

21.1 - A contratação dos serviços - correspondente ao objeto - será adjudicada pelo 

valor GLOBAL por LOTE, pelo Pregoeiro, depois de atendidas as condições deste 

Pregão. 
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XXII - DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO E DA 

ASSINATURA DO CONTRATO 

22.1 - A Administração da Prefeitura de Inhangapi convocará oficialmente a licitante 

vencedora, durante a validade da sua proposta para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis, aceitar ou retirar a ordem de fornecimento e/ou assinar o Contrato, sob pena de 

decair o direito ao fornecimento, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 

8.666/93. 

22.2 - O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra 

motivo justificado e aceito pela Administração. 

22.3 - É facultado à Administração, quando a convocada não retirar ou aceitar a 

ordem de fornecimento no prazo e condições estabelecidos, ou que ainda não assinar o 

Contrato, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para 

fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, 

inclusive quanto aos preços, ou revogar este Pregão, independentemente da cominação 

prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

22.3.1 - A recusa injustificada da licitante vencedora em aceitar ou retirar a ordem de 

fornecimento, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente 

estabelecidas. 

a) o disposto no item anterior não se aplica às licitantes convocadas nos termos do art. 

64, § 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que não aceitarem a contratação, nas 

mesmas condições propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço. 

 

XXIII - DOS ENCARGOS DA PREFEITURA DE INHANGAPI E DA 

LICITANTE VENCEDORA 

23.1 - Caberá a Prefeitura de Inhangapi: 

23.1.1 - Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às dependências da 

Prefeitura de Inhangapi, para o fornecimento dos objetos; 

23.1.2 - Impedir que terceiros forneçam objeto desta licitação; 

23.1.3 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

empregados da licitante vencedora; 

23.1.4 - Comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade na prestação de 

serviço; 

23.1.5 - Atestar as faturas correspondentes, por intermédio do Responsável pelo 

Recebimento dos materiais, ou outros servidores designados para esse fim; 

23.2 - Caberá à licitante vencedora: 

23.2.1 - Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes 

da prestação de serviço, tais como: 

a) salários; 

b) seguros de acidente; 

c) taxas, impostos e contribuições; 

d) indenizações; 

e) vales-refeição; 

f) vales-transporte; 
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g) apresentar PGR (Programa de Gerenciamento de Risco), para execução dos 

trabalhos executivos, devidade assinado por Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho  e 

Técnico de Segurança do Trabalho, ambos devidamente habilitados para tanto; 

h) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

23.2.2 - Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Prefeitura de 

Inhangapi, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão, quando do 

fornecimento; 

23.2.3 - Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em 

trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado 

inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da Prefeitura de Inhangapi; 

23.2.4 - Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 

Prefeitura de Inhangapi; 

23.2.5 - Responder pelos danos causados diretamente à Administração da Prefeitura de 

Inhangapi ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 

Prefeitura de Inhangapi; 

23.2.6 - Executar o fornecimento dentro das especificações exigidas e constantes da 

proposta de preços apresentada; 

23.2.7 - Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência 

do fornecimento; 

23.2.8 - Comunicar a Prefeitura de Inhangapi qualquer anormalidade de caráter urgente 

referente o fornecimento e prestar os esclarecimentos julgados necessários; e 

23.2.9 - Manter, durante o fornecimento, em compatibilidade com as obrigações a 

serem assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Pregão. 

 

XXIV - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

24.1 - À licitante vencedora caberá, ainda: 

24.1.1 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na 

época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício 

com a Prefeitura de Inhangapi; 

24.1.2 - Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência 

da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da prestação de serviços ou em 

conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da Prefeitura de Inhangapi; 

24.1.3 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionadas a prestação de serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, 

conexão ou contingência; e 

24.1.4 - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 

resultantes da adjudicação deste Pregão. 

24.2 - A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na 

condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração 

da Prefeitura de Inhangapi, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a 

licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa 

ou passiva, com a Prefeitura de Inhangapi. 
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XXV - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

25.1 - Deverá a licitante vencedora observar, também, o seguinte: 

25.1.1 - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de 

pessoal da Prefeitura de Inhangapi durante o fornecimento do objeto deste Pregão; e, 

25.2.2 - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste 

Pregão, salvo se houver prévia autorização da Administração da Prefeitura de 

Inhangapi. 

25.2.3 - Vedada a subcontratação de outra empresa para aquisição dos materiais objeto 

deste Pregão. 

 

XXVI - DA ENTREGA 

26.1 - O objeto deste pregão deverá ser prestado após a emissão da ORDEM DE 

SERVIÇO, e deverá ser executado em até 180 (cento e oitenta) dias, devendo ser 

seguido o seguinte cronograma: 

a) Fornecimento dos equipamentos e materiais: até 60 dias (contados a partir do 

recebimento da ORDEM DE SERVIÇO); 

b) Instalação: até 60 dias (contados a partir do recebimento integral dos materiais e 

equipamentos); 

c) Comissionamento: até 30 dias (contados a partir da instalação completa dos 

materiais e equipamentos), que deverá ser realizada com os seguintes equipamentos e 

com seus respectivos relatórios, quais sejam: 

- Câmera termográfica; 

- Analisador de qualidade de energia; 

- Terrômetro; 

- Megômetro; 

- Multímetro; 

- Imagens feitas pro drone; 

- Traçador de curva I x V; 

c.1) Se durante o período de instalação ocorrerem chuvas ou outras intempéries que 

atrapalhem a instalação, ou análise equivocada da Concessionária, desde que justificada, 

esse período pode ser estendido, sem reajustes dos preços contratados. 

c.2) Caso haja necessidade de prorrogação do prazo, a Licitante vencedora deverá 

solicitar, por escrito, com antecedência mínima de 15 dias e sem direito a qualquer 

reajuste sobre os valores contatados. 

d) Antes da entrega das instalações deverão ser realizados testes de operação e 

funcionamento necessários e o teste de água sobre o telhado onde serão instalados 

equipamentos que compõem a Usina Solar Fotovoltaica. 

 

XXVII- DO LOCAL DE ENTREGA 

27.1 – A empresa contratada deverá estar à disposição para prestarem os serviços 

requisitados da Prefeitura de Inhangapi que serão executados no Espaço Cultural, na 

Travessa Alacid Nunes – S/N, CEP: 68.770-000, Bairro Centro, Inhangapi-Pará, no 

Ginásio Poliesportivo, na Avenida Antonio Marçal – S/N, CEP: 68.770-000, Bairro 
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Centro, Inhangapi-Pará e no Hospital Municipal de Inhanhapi, na Avenida Professor 

Encarnação – 455, CEP: 68.770-000, Bairro Centro, Inhangapi-Pará. 

 

XXVIII - DO RECEBIMENTO 

28.1 - O recebimento deverá ser efetuado pelos servidores designados para tal função. 

 

XXIX - DO ACOMPANHAMENTO, DA FISCALIZAÇÃO E DA ATESTAÇÃO 

29.1 - O fornecimento do objeto deste Pregão será acompanhado, fiscalizado e atestado 

pelo Assessor de Planejamento, ou servidor designado para este fim. 

 

XXX - DA DESPESA 

Funcional Programática: 25.752.0509.1016 – Energia: Elétrica e Fotovoltaica - 

Implantação, Ampliação e Manutenção. 

Natureza da Despesa: 44.90.51.00 – Obras e Instalações 

Subelemento: 44.90.51.99 – Outras Obras e Instalações. 

Fonte de Recurso: 15000000 (Recursos não vinculados de impostos) 

 

XXXI - DO PAGAMENTO 

31.1 - Entregue e aceito os serviços, a licitante vencedora apresentará nota fiscal para 

liquidação e pagamento da despesa pela Prefeitura Municipal de Inhangapi, em 05 

(cinco) etapas, de acordo com o processo de medição a saber: 

 

ETAPAS DO PROCESSO 

PRAZO PARA 

EXECUÇÃO 

(EM DIAS) 

PORCENTAGEM 

PARA 

PAGAMENTO 

ETAPA 1 – ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ELÉTICOS 

EXECUTIVOS. 
10 10% 

ETAPA 2 – HOMOLOGAÇÃO DOS PROJETOS JUNTO 

A CONCESSIONÁRIA. 
15 10% 

ETAPA 3 – ENTREGA DOS MATERIAIS NO LOCAL 

DE INSTALAÇÃO. 
20 40% 

ETAPA 4 – INSTALAÇÃO DAS USINAS. 25 30% 

ETAPA 5 – ENTREGA MEDIANTE TESTES EXIGÍVEIS 

NO PRESENTE EDITAL E TREINAMENTO. 
05 10% 

 

31.2 - A Prefeitura de Inhangapi reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no 

ato da atestação, os serviços fornecidos não estiverem de acordo com a especificação 

apresentada e aceita (Anexo I do edital). 

31.3 - A Prefeitura de Inhangapi poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos 

deste Pregão. 

31.4 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos 

preços das ligações, ou de atualização monetária por atraso de pagamento. 
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XXXII- DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

32.1 - No interesse da Prefeitura de Inhangapi, o valor inicial atualizado da Nota de 

Empenho poderá ser aumentado ou suprimido ato o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento), conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 

32.1.1 - A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, 

os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e 

32.2.2 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta 

condição, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes. 

 

XXXIII - DAS PENALIDADES 

33.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Administração da 

Prefeitura de Inhangapi poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora 

as seguintes sanções: 

33.1.1 - Advertência; 

33.1.2 - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por ocorrência 

de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido no edital, até o máximo de 10% 

(dez por cento) sobre o valor total da ordem de fornecimento, recolhida no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente; 

33.1.3 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso 

de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) 

dias corridos, contado da comunicação oficial; 

33.1.4 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração da Prefeitura de Inhangapi, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

33.1.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

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

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a licitante ressarcir a Administração da Prefeitura de Inhangapi 

pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

subitem anterior. 

33.2 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração da Prefeitura de 

Inhangapi, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da 

ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a 

licitante que: 

33.2.1 - Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão; 

33.2.2 - Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

33.2.3 - Comportar-se de modo inidôneo; 

33.2.4 - Fizer declaração falsa; 

33.2.5 - Cometer fraude fiscal; 

33.2.6 - Falhar ou fraudar na execução do contrato. 

33.3 - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora 

estará sujeita às penalidades tratadas na condição anterior: 

33.3.1 - Pelo fornecimento, desconforme com o especificado e aceito; 

33.3.2 - Pela não substituição, no prazo estipulado, do produto recusado pela 

Prefeitura de Inhangapi; 
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33.2.3 - Pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste 

Pregão. 

33.4 - Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao 

cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Inhangapi 

e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 

33.5 - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente 

justificado e aceito pela Administração da Prefeitura de Inhangapi, em relação a um dos 

eventos mencionados neste Edital, a licitante vencedora ficará isenta das penalidades 

mencionadas. 

33.6 - As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração da Prefeitura de Inhangapi, e declaração 

de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser 

aplicadas à licitante vencedora juntamente com as de multa, descontando-a dos 

pagamentos a serem efetuados. 

 

XXXIV - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

34.1 - Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar 

esclarecimentos, providências ou impugnar este edital, desde que encaminhada com 

antecedência de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 

propostas. 

34.2 - Caberá ao Pregoeira decidir sobre a petição interposta no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, contadas da data do recebimento da petição. 

34.3 - Quando acolhida a petição contra este edital, será designada nova data para a 

realização deste Pregão. 

34.5 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Administração 

da Prefeitura de Inhangapi a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que 

anteceder à data prevista para a abertura dos envelopes “Proposta” e “Documentação”, 

apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso. 

34.6 - A solicitação de esclarecimentos, de providências ou de impugnação deverá ser 

comunicada ao Pregoeira, logo após ter sido protocolizada no Serviço de Protocolo, 

situado no edifício-sede da Prefeitura de Inhangapi. 

34.7 - A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar 

deste processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, caso a 

decisão sobre a petição não seja prolatada antes da data marcada para o recebimento e 

abertura dos envelopes “Proposta” e “Documentação”. 

 

XXXV– DA VISITA TÉCNICA 

35.1 - Os interessados em participar do certame que desejarem realizar vistoria no 

local da instalação podem utilizar-se do quadro abaixo como fonte de referência: 

 

LOCALIZAÇAO 

- Espaço Cultural, na Travessa Alacid Nunes – S/N, CEP: 68.770-000, Bairro Centro, 

Inhangapi-Pará; 
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- Ginásio Poliesportivo, na Avenida Antonio Marçal – S/N, CEP: 68.770-000, Bairro 

Centro, Inhangapi-Pará; 

- Hospital Municipal de Inhanhapi, na Avenida Professor Encarnação – 455, CEP: 

68.770-000, Bairro Centro, Inhangapi-Pará 

 

35.2 - As licitantes deverão visitar, com a presença de seu responsável técnico 

cadastrado na prefeitura, o local da realização dos serviços tomando conhecimento de 

todas as suas peculiaridades para sua execução, a qual dar-se-á entre os dias 13 a 25 de 

abril de 2022, devendo os interessados agendarem com antecedência mínima de 01 (um) 

dia, junto a Secretaria Municipal de Administração, localizada na PMI, Inhangapi, PA, 

pelo e-mail: cpl_inhangapi2017@hotmail.com. 

35.3 – O responsável devidamente credenciado pela empresa será entregue 

comprovante da visita, documento necessário para a Habilitação (Anexo IX). 

 

XXXVI – VALOR MÁXIMO PARA A LICITAÇÃO 

36.1 - O valor máximo para os serviços objeto deste edital não excederá o valor de R$ 

3.206.666,67 (três milhões e duzentos e seis mil e seiscentos e sessenta e seis reais e 

sessenta e sete centavos), conforme art. 40, X, da Lei Federal 8666/93 e suas 

alterações. 

 

XXXVII - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

37.1 - A licitante deverá citar em sua proposta, ou encaminhar posteriormente, o 

nome e o número do telefone, para possíveis contatos, da pessoa que ficará responsável 

pela prestação de serviços objeto deste Pregão, caso seja a vencedora. 

37.2 - Em caso de dúvida, a interessada deverá contatar o Pregoeiro designado para 

este Pregão, da Prefeitura de Inhangapi, no Setor de Licitações, na Avenida Hernani 

Lameira, nº 925, Vila Nova, ou ainda pelo e-mail: cpl_inhangapi2017@hotmail.com, no 

horário das 08:00 às 13:00 horas, para obtenção dos esclarecimentos que julgar 

necessários. 

37.3 - A Prefeitura de Inhangapi não se responsabiliza por envelopes através da 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT não recebidos na data e hora 

estipulada para o recebimento e julgamento. 

37.4 – O Sr. Pregoeiro poderá adiar a data de abertura das propostas da presente 

licitação, dando conhecimento às interessadas através de afixação de comunicado no 

Quadro Geral de Avisos e comunicando às firmas, com a antecedência mínima de 24 

(vinte e quatro) horas da data inicialmente marcada. 

 

XXXVIII - DO PREGÃO 

38.1 - A critério da Administração da Prefeitura de Inhangapi, este Pregão poderá: 

38.1.1 - Ser anulado, se houver ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; ou 

38.1.2 - Ser revogado, a juízo da Administração da Prefeitura de Inhangapi, se for 

considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta; ou 
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38.1.3 - Ter sua data de abertura dos envelopes “Proposta” e “Documentação” 

transferida, por conveniência exclusiva da Administração da Prefeitura de Inhangapi. 

38.2 - Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Pregão: 

38.2.1 - A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera 

obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei n.º 

8.666/93; 

38.2.2 - A nulidade do procedimento licitatório induz à da nota de empenho, 

ressalvado, ainda, o dispositivo citado na alínea anterior; e 

38.2.3 - No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

XXXIX - DOS ANEXOS 

39.1 - São partes integrantes deste edital os seguintes anexos:  

ANEXO I - Termo de Referência; 

ANEXO II - Modelo de Procuração; 

ANEXO III – Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo; 

ANEXO IV – Declaração referente ao Decreto Federal 4.358/02; 

ANEXO V – Modelo de declaração de que cumpre os requisitos de habilitação; 

ANEXO VI – Declaração de micro-empresa/pequeno porte/comum; 

ANEXO VII – Minuta de Ata de Registro de Preços;  

ANEXO VIII – Modelo de proposta;  

ANEXO IX – Atestado de visita técnica. 

ANEXO X – Minuta De Contrato 

 

XL - DO FORO 

 

38.1 - As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de 

Inhangapi/PA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Prefeitura De Inhangapi/PA, 30 de março de 2022. 

 

 

 

Raphael Moreira Sabbá 

Pregoeiro 
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ANEXO I – PREGÃO PRESENCIAL 001/2022 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – INTRODUÇÃO 

 

a) Tal contratação faz-se necessária para reduzir os custos mensais com contas de 

energia provenientes de SETORES da Prefeitura Municipal de Inhangapi e suas 

Secretarias Municipais, em especial escolas e creches. O sistema deverá fazer com que, 

uma vez que a geração de energia é feita por meio da captação da luz solar (uma fonte 

gratuita de energia), a economia seja substancial, e os recursos provenientes da 

economia sejam investidos em demandas que proporcione VANTAGENS aos alunos e 

melhores condições de trabalho aos funcionários, além da segurança de todos.  

 

b) A economia de luz, proporcionada pela instalação da usina de energia fotovoltaica, 

permite que o investimento feito retorne de forma segura. Ainda, elimina-se as 

preocupações e despesas com reajustes tarifários e de bandeiras das concessionárias, 

além de ser ecologicamente correto. 

 

2 – OBJETIVO 

 

Este contrato tem por objetivo contratação de empresa para instalação de 

usinas/sistemas de geração de energia solar fotovoltaica, com elaboração do projeto e 

sua aprovação junto à Concessionária, incluindo todos os equipamentos e materiais, 

bem como toda mão de obra de instalação para funcionamento do referido sistema, de 

acordo com as especificações e detalhamentos deste termo de referência e da Proposta 

de preços da empresa licitante, passam a integrar este instrumento, independentemente 

de transcrição. 

 

3 – PRODUTO 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE USINAS DE 
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA DE POTÊNCIA 

DE PICO IGUAL OU SUPERIOR A 100 KWP 

(OBSERVADA A SOBRECARGA DO SISTEMA QUE 
NÃO DEVE ULTRAPASSAR 150% DA CAPACIDADE 

MÁXIMA DO INVERSOR) NOS PRÉDIOS PÚBLICOS,  

CONECTADO A REDE, INCLUINDO A 
ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXPEDIÇÃO DAS 

LICENÇAS DEVIDAS E A APROVAÇÃO E A 

EFETIVAÇÃO DESTE JUNTO A CONCESSIONÁRIA 
DE ENERGIA LOCAL, INCLUINDO O 

FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E 

MATERIAIS, BEM COMO TODA MÃO DE OBRA DE 
INSTALAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO 

REFERIDO SISTEMA E CASO NECESSÁRIO 
REFORÇO DOS TELHADOS E ADEQUAÇÃO DE 

PADRÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 

CONSTANTES DO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, 
(INSTALAÇÕES AÉREAS). 

POTÊNCIA MÁXIMA DOS INVERSORES DEVE SER 

DE 75 KW. 

UND 04   
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02 

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE USINA DE 

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA DE POTÊNCIA 

DE PICO IGUAL OU SUPERIOR A 100 KWP 
(OBSERVADA A SOBRECARGA DO SISTEMA QUE 

NÃO DEVE ULTRAPASSAR 150% DA CAPACIDADE 

MÁXIMA DO INVERSOR) NOS PRÉDIOS PÚBLICOS,  
CONECTADO A REDE, INCLUINDO A 

ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXPEDIÇÃO DAS 

LICENÇAS DEVIDAS E A APROVAÇÃO E A 
EFETIVAÇÃO DESTE JUNTO A CONCESSIONÁRIA 

DE ENERGIA LOCAL, INCLUINDO O 

FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS, BEM COMO TODA MÃO DE OBRA DE 

INSTALAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO 

REFERIDO SISTEMA E ADEQUAÇÃO DE PADRÃO, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO 

ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, (INSTALAÇÃO 

NO SOLO). 
POTÊNCIA MÁXIMA DOS INVERSORES DEVE SER 

DE 75 KW. 

UND 01   

    TOTAL  

 

4 - DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

4.1 - Para fins de padronização dos materiais dos Sistemas de Geração de Energia Solar 

Fotovoltaica, com vistas à facilidade de operação, manutenção e como forma de garantir 

o pleno funcionamento do Sistema, exige-se a instalação dos itens abaixo descritos, 

contendo as características especificadas: 

 

4.2 - Geradores fotovoltaicos: 

4.2.1 - Os geradores devem ser instalados e colocados em funcionamento seguindo 

rigorosamente o estabelecido pela Resolução Normativa 482, de 17 de abril de 2012 da 

ANEEL; 

4.2.2 - A potência nominal do sistema fotovoltaico a ser contratado deverá ser de, no 

mínimo, 53.020 kWH/mês; 

4.2.3 - O sistema fotovoltaico deve apresentar perda global máxima de 23%. Como 

perda global, entenda-se todos os fatores que acarretam diminuição na energia 

efetivamente entregue pelo sistema em relação ao valor ideal, ou seja, considerando 

apenas a potência pico do sistema e as HSP (horas de sol pico) da instalação. Fatores de 

perdas típicos são: perdas do inversor CC/CA; de sombreamento; sujeiras; coeficientes 

de temperatura; desbalanceamento das cargas (mismatching), entre outros; 

4.2.4 - Os geradores serão instalados sobre o telhado com telhas metálicas ou 

fibrocimento; 

4.2.5 - Cada gerador fotovoltaico deverá ser composto por: módulos idênticos 

(fabricante e modelo), ou seja, com as mesmas características elétricas, mecânicas e 

dimensionais; inversores com as mesmas características (fabricante e linha/família). 

 

4.3 - Módulos Fotovoltaicos: 

4.3.1 - Somente serão aceitos módulos fotovoltaicos feitos de silício cristal 

monocristalino, etiquetados pelo INMETRO com potência unitária 

≥ 540 Wp; 

4.3.2 - Os Módulos Fotovoltaicos devem ter no mínimo os seguintes requisitos: 
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a) Ter eficiência superior a 21,52% na conversão de energia luminosa em elétrica, nas 

condições padrão de teste - STC – Standard Test Conditions (1000 W/m2; 25°C; AM 

1.5); 

b) Vida útil esperada: 30 ANOS; 

c) Temperatura de operação: -40°C a -+ 85°C; 

d) Garantia contra defeitos de material e fabricação mínima de 10 anos; 

e) Os módulos devem ser identificados de acordo com as seguintes informações: nome 

ou marca comercial do fabricante; modelo ou tipo do modelo; mês e ano de fabricação; 

número de série; 

f) Certificação INMETRO (Portaria INMETRO 004/2011); 

g) Cada módulo deve ter uma caixa de conexão IP 68, com bornes e diodos de 

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

exemplo, MC3, MC4, etc.); 

h) Todas as estruturas de suporte das placas fotovoltaicas devem ser de aço galvanizado, 

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

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

térmicas, com garantia de 10 anos; 

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

inversores; 

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

componentes devem ser fornecidos e perfeitamente dimensionados de acordo com a 

quantidade de placas fotovoltaicas e inversores do arranjo fotovoltaico, seguindo todas 

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

segurança do sistema, em especial a norma NBR 5410 referente à instalação em baixa 

tensão; 

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

cabos solares de no mínimo 4 mm² com isolação de 1000 volts; 

l) Os cabos utilizados para aplicação solar deverão ser unipolares livres de halogênio e 

resistentes a radiação ultravioleta; 

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

para os inversores; 

 

4.4 - Inversores: 

4.4.1 – Todos os inversores devem ser projetados para operarem conectados à rede da 

concessionária local de energia elétrica na frequência de 50/60 Hz; 

4.4.2 - A relação entre a potência nominal de cada inversor e a potência nominal do 

arranjo (strings) formado pelos módulos fotovoltaicos conectados a ele, não deve ser 

inferior a 0,90; 

4.4.3 - Deve apresentar eficiência máxima de pico superior a 99% e nível de eficiência 

européia superior a 98,5%; 

4.4.4 - Os inversores não devem possuir elementos passíveis de substituição com baixa 

periodicidade, de forma a propiciar vida útil longa, sem a necessidade de manutenção 

frequente; 

4.4.5 - Devem ser capazes de operar normalmente à potência nominal, sem perdas, na 

faixa de temperatura ambiente de -40°C a +60º C; 
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4.4.6 - A distorção harmônica total de corrente (THDI) do inversor deve ser menor que 

3,0%; 

4.4.7 - A tensão de saída do conjunto de inversores deve ser compatibilizada ao nível 

nominal de utilização da concessionária de energia local; 

4.4.8 - Os inversores devem atender a todos os requisitos e estar configurados conforme 

as normas IEC/EN 61000-6-1/61000-6-2/61000-6-3, IEC 62109-1/2, IEC 62116, 

IEC61727, IEC61683, NBR 16149 e NBR16150 e Inmetro; 

4.4.9 - Os inversores com potência nominal até 75kW devem possuir certificação do 

INMETRO; 

4.4.10 - Os inversores devem ter capacidade de operar com fator de potência entre 

± 0,8. A regulação do fator de potência deve ser automática, em função da tensão e 

corrente na saída do sistema. 

 

Requisitos mínimos para o sistema de proteções e monitoramentos dos inversores 

utilizados: 

● Anti-ilhamento, 

● Proteção contra polaridade reversa em CC, 

● Chave seccionadora CC integrada ao inversor, 

● Monitoramento da rede elétrica C.A. (tensão, corrente, potência e frequência). 

● Max. tensão de entrada: 1500 V 

● Conexão à rede: 3~NPE 380 V 

● Frequência: 60 HZ 

● MPPT: maior ou igual a 4; 

● Mínima Eficiência permitida: 99% 

 

4.4.11 - Os inversores devem ser conectados a dispositivos de seccionamento 

adequados, visíveis e acessíveis para a proteção da rede e da equipe de manutenção; 

4.4.12 - O quadro de paralelismo dos inversores de cada sistema fotovoltaico, 

disjuntores de proteção e barramentos associados, cabos de entrada e saída devem ser 

dimensionados e instalados em conformidade com a NBR 5410; 

4.4.13 - Os inversores devem ter grau de proteção mínimo IP 65; 

4.4.14 - Os inversores devem atender a todas as exigências da concessionária de energia 

local; 

4.4.15 - Os inversores devem possuir display digital para configuração e monitoramento 

dos dados; 

4.4.16 - Os inversores devem permitir monitoramento remoto e monitoramento local 

(com e sem fio); 

4.4.17 - Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de material e fabricação; 

4.4.18 - Vida útil esperada de, ao menos, 10 anos. 

 

4.5 - Quadros de proteção e controle CC e CA (string boxes) 

4.5.1 - Deverá ser utilizado painel adequado às instalações elétricas de dimensões 

apropriadas para abrigar os equipamentos de proteção, controle, manobra, e devem 

conter os seguintes elementos: 

a) Todos os fusíveis das séries (quando houver necessidade); 
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b) Disjuntores de seccionamento; 

c) Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS), entre ambos os polos do paralelo e 

entre eles e o sistema de aterramento, dimensionados conforme as características do 

sistema instalado e seguindo a Norma NBR IEC 61643-1. 

4.5.2 - Os fusíveis e dispositivos de proteção contra surtos devem estar em 

conformidade com a norma ABNT 5410 e da concessionária de energia. 

4.5.3 - As caixas de conexão devem ser pelo menos IP 65, em conformidade com as 

normas pertinentes e devem ser resistentes à radiação ultravioleta. 

4.5.4 - Dentro das caixas de conexão, os elementos devem ser dispostos de tal forma 

que os polos positivo e negativo fiquem tão separados quanto possível, respeitando, 

minimamente, as distâncias requeridas pelas normas aplicáveis. Isso é para reduzir o 

risco de contatos diretos. 

4.5.5 - Os condutores c.c. desde as caixas de conexão até a entrada dos inversores 

devem ser acondicionados em eletrocalhas ou eletrodutos, com caixas de passagem 

seguindo as normas brasileiras de instalações elétricas. 

4.5.6 - A queda de tensão nos condutores c.c., desde os módulos até a entrada dos 

inversores, deve ser inferior a 2% para a corrente de máxima potência do gerador em 

STC. 

 

4.6 - Quadros de Proteção e Medição C.A. 

4.6.1 - Para os circuitos módulos fotovoltaicos - inversor - cargas deverão ser utilizados 

disjuntores termomagnéticos de baixa tensão, de baixo nível de perdas, para proteção 

contra curto-circuito, e dimensionados adequadamente; 

4.6.2 - Todas as estruturas metálicas e equipamentos devem estar conectados ao sistema 

de aterramento, de firma a garantir a equipotencialidade; 

4.6.3 - Os módulos fotovoltaicos devem ter dispositivos de proteção contra surtos nas 

caixas de conexão entre ambos os polos das conexões em paralelo dos strings e entre 

eles e o condutor de aterramento ou quando o inversor possuir esta proteção 

incorporada; 

4.6.4 - Toda instalação dever ser realizada em conformidade com a Norma NBR 5419, 

inclusive adaptações eventuais necessárias. 

 

4.7 - Estruturas de suporte 

4.7.1 - A estrutura de suporte deve seguir as seguintes especificações: 

a) As estruturas de suporte devem estar projetadas para resistir aos esforços do vento de 

acordo com a NBR 6123/1988 e a ambientes de corrosão igual ou maiores que C3, em 

conformidade com a ISO 9223. 

b) As estruturas de suporte devem ser feitas de aço galvanizado à fogo ou alumínio e 

devem atender ao requisito de duração de 25 anos. Os procedimentos de instalação 

devem preservar a proteção contra corrosão. Isto também é aplicável aos parafusos, 

porcas e elementos de fixação em geral. 

 

1. Sempre que possível devem ser utilizados furos já existentes nas telhas, deve- se 

ainda aplicar materiais vedantes, a fim de eliminar quaisquer tipos de infiltração de água 

no interior da unidade. 
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2. Todos os módulos devem estar a uma altura suficiente da cobertura, de modo a 

permitir uma ventilação adequada, conforme recomendação do fabricante e ter 

separação de pelo menos 1 cm entre os módulos adjacentes. 

3. As estruturas/módulos fotovoltaicos devem ser dispostos de tal maneira que permita o 

acesso à manutenção do telhado e demais equipamentos existentes na unidade. 

 

4.8 - Cabos fotovoltaicos (CC) 

4.8.1 - Os cabos elétricos, quando instalados ao tempo, devem apresentar as seguintes 

características: 

a) Devem ser resistentes a intempéries e à radiação UV; 

b) Devem apresentar a propriedade de não propagação de chama, de auto extinção do 

fogo e suportar temperaturas operativas de até 90°C; 

c) Devem ser maleáveis, possibilitando fácil manuseio para instalação; 

d) Devem apresentar tensão de isolamento apropriada à tensão nominal de trabalho; 

e) Devem apresentar garantia mínima de 5 anos, vida útil de 25 anos. 

4.8.2 - Deverão ser utilizados Cabos solares (Referência: Cabos ExZHellent® Solar e 

cabos PROSOLAR FV, da Conduspar), com as seguintes características: 

a) Cabo de cobre estanhado, encordoamento flexível de classe 5, isolação de composto 

poliolefínico termofixo livre de halogênios e cobertura de composto poliolefínico 

termofixo livre de halogênios, retardante de chama, com resistência à radiação UV e 

intempéries, com tensão de isolamento em corrente contínua igual ou superior a 1kV; 

 

4.9 - Aterramento e SPDA 

4.9.1 - Todas as estruturas metálicas e equipamentos devem estar conectados ao sistema 

de aterramento, de forma a garantir a equipotencialidade; 

4.9.2 - Os módulos fotovoltaicos devem ter dispositivos de proteção contra surtos nas 

caixas de conexão, entre ambos os polos das conexões em paralelo das strings e entre 

eles e o condutor de aterramento; 

4.9.3 - Toda a instalação deve ser realizada em conformidade com a norma NBR 5419, 

inclusive, eventuais adaptações necessárias. 

 

4.10 - Serviços Comuns de Engenharia 

4.10.1 - O serviço deve incluir, no mínimo, os seguintes trabalhos: 

a) Instalação/preparação de caminhos e passarelas para acesso aos geradores 

fotovoltaicos, caixas de conexão, e equipamentos existentes que terão seu acesso 

prejudicado (condensadoras do sistema de climatização), etc.; 

b) Construção e instalação dos apoios/suportes; 

c) Construção de dutos para as linhas do sistema. 

4.10.2 - As estruturas dos sistemas não devem interferir no sistema de escoamento de 

águas pluviais das unidades e nem causar infiltrações no interior da edificação; 

4.10.3 - Deve ser avaliada a sobrecarga à estrutura da edificação devido às instalações 

citadas, de modo a não causar danos à edificação existente, seja estrutural ou de outra 

natureza; 
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4.10.4 - Nas instalações e montagens deverão ser utilizados todos os EPI e EPC 

necessários e seguidas todas as normas de segurança aplicáveis, sobretudo as seguintes 

normas regulamentadoras: NR06; NR10; NR35; 

4.10.5 - Nenhum trabalhador da equipe poderá executar suas funções, sem estar 

portando e utilizando os EPI necessários. 

 

4.11 - Projeto Executivo 

4.11.1 - Para elaboração do projeto executivo a CONTRATADA deve realizar análise 

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

indicação das eventuais adaptações necessárias, tendo em conta também o acesso aos 

elementos a instalar; 

4.11.2 - O projeto executivo deverá ainda ser realizado a partir de simulação de 

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

características reais dos equipamentos a serem instalados, os dados climatológicos da 

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

geração de energia do sistema fotovoltaico; 

4.11.3 - O projeto executivo deverá prever estudo quanto a distribuição de carga no 

telhado, detalhes e desenhos técnicos contendo todas as informações necessárias para a 

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

componentes do sistema, com as respectivas ART; 

4.11.4 - O projeto executivo ainda deverá conter memorial de cálculo, memorial de 

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

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

quanto ao armazenamento, estocagem e instalação do sistema. 

 

4.12 - Sistema de Gerenciamento Remoto 

4.12.1 - O sistema de monitoramento web e celular deverá coletar e monitorar todos os 

dados dos sistemas fotovoltaicos instalados; 

4.12.2 - Deverá enviar, pelo menos, as seguintes informações: 

 

a) A energia gerada (diária, mensal, anual) em kWh; 

b) Tensão e corrente CC por inversor; 

c) Tensão e corrente CA por inversor; 

d) Potência em kW CA de saída por inversor; 

e) Gerenciamento de alarmes; 

f) Registro histórico das variáveis coletadas de, ao menos, 12 meses. 

 

4.13 - Treinamento 

4.13.1 - O objetivo do treinamento é capacitar técnico da contratante para a operação, 

gerenciamento e monitoramento dos sistemas; 

4.13.2 - A duração do treinamento deverá ser de 8 (oito) horas; 

4.13.3 – O programa do treinamento deverá ser aprovado previamente pelo contratante, 

e deverá estar coerente com os equipamentos instalados; 

4.13.4 - O treinamento deverá ser dividido em duas partes, sendo uma teórica e a outra 

de caráter totalmente prático. 
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4.14- Comissionamento 

4.14.1 - Inspeção visual e termográfica: 

a) Deve ser realizada inspeção visual das estruturas metálicas, módulos, conectores e 

quadros; 

4.14.2 - Teste de módulos individuais e strings: 

a) Serão testados 4 módulos selecionados aleatoriamente; 

b) O teste será feito sem desmontar os módulos da estrutura de suporte. Simplesmente 

serão desconectados do gerador; 

c) Serão obtidas ainda as curvas I-V de todos as strings individualmente; 

d) Devem ser realizados ainda teste de tensão, polaridade e resistência de isolamento de 

cada string. 

4.14.3 - Avaliação de desempenho: 

a) O princípio do teste consiste em observar as condições durante a operação real do 

sistema, devendo-se verificar a energia efetivamente fornecida à rede elétrica e 

comparar a energia estimada a ser fornecida pelo sistema; 

b) O período de registro deve englobar desde o nascer até o pôr do Sol; 

c) Durante o teste deve ser evitada qualquer ação que afete o grau de limpeza dos 

geradores e dos módulos de referência; 

d) Outros esforços de manutenção podem ser feitos, registrando cuidadosamente os 

detalhes (causa, tarefa e duração) em um relatório específico para o tempo de duração 

do teste; 

e) Antes da realização do comissionamento a CONTRATADA deverá entregar em meio 

digital/DWG o Diagrama Unifilar Básico com todo o detalhamento do projeto do 

sistema fotovoltaico. 

 

5 - GARANTIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O 

DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

5.1 - Os prazos de garantia dos materiais, equipamentos e serviços serão os seguintes, 

contados da data de emissão do “Termo de Recebimento Definitivo” de cada instalação, 

sem prejuízo dos prazos preconizados nos Códigos Civil e de Defesa do Consumidor: 

a) Módulos fotovoltaicos: Nível máximo de degradação da 

potência de 10% durante o período de garantia, que deverá ser de, no mínimo, 10 anos. 

b) Inversores: 5 anos. 

c) Cabos expostos ao tempo: 5 anos. 

d) Demais componentes eletroeletrônicos:  1 ano. 

e) Instalação e serviços de engenharia: 5 anos. 

 

5.2 - Prazo para início do atendimento no local da instalação: 5 dias após recebimento 

da notificação. 

5.3 - Prazos para conclusão do atendimento: 15 dias úteis; 

5.3.1 - Caso o problema não seja passível no prazo proposto, solução do problema 

implique na substituição de módulos fotovoltaicos, o prazo será de até 45 dias úteis; 

5.3.2- Caso a solução do problema implique no conserto ou substituição de inversores, o 

prazo será de ate 45 dias úteis; 
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5.3.3 - Caso a solução do problema implique na substituição de cabos expostos ao 

tempo, o prazo será de ate 20 dias úteis; 

5.3.4 - Caso a solução do problema implique na substituição em algum dos demais 

componentes eletrônicos do sistema, o prazo será de até 45 dias úteis; 

5.3.5 - Caso a solução do problema esteja relacionada com a instalação do sistema e 

serviços de engenharia, o prazo será de 5 dias úteis. 

 

5.4 - Deverá ser fornecido pela CONTRATADA um número telefônico e um endereço 

eletrônico para abertura de chamados; 

5.5 - Após a abertura do chamado, deverá ser enviado um e-mail para a 

CONTRATANTE contendo o número do protocolo, o resumo da descrição, data e hora 

da abertura do chamado; 

5.6 - A CONTRATADA, após a realização dos serviços de manutenção e suporte 

técnico, deverá apresentar um Relatório contendo: a identificação do chamado com 

número de protocolo único para cada ocorrência, data e hora de abertura e da conclusão 

do chamado, Status do atendimento, identificação do erro/defeito, técnico responsável, e 

outras informações pertinentes; 

 

5.7 - Deverá ser realizada a limpeza das placas de 60 em 60 dias até 31/12/2022; 

 

5.8 - Deverá ser realizado o monitoramento via web com relatório bimestral fisicamente 

da produção do sistema, leitura dos inversores e do relógio bidirecional. 

 

5.9 - Deverá ser prestada a assistência técnica no local física assim que for necessária 

por um responsável com tolerância de no máximo 48 hs; 

 

6 – DO VALOR DE REFERÊNCIA: 

6.1 - O valor de referência do presente processo licitatório é de R$ 3.206.666,67 (três 

milhões e duzentos e seis mil e seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete 

centavos), conforme art. 40, X, da Lei Federal 8666/93 e suas alterações. 

 

7. PRAZO DE VIGÊNCIA 

7.1 - O prazo para execução do contrato fica inicialmente estimado em 12(doze) meses, 

contatos a partir da assinatura da ordem de serviço, podendo ser prorrogado de acordo 

com o Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/1993 por se tratar de serviço continuo.  

 

8 -  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

8.1 Efetuar o pagamento nos termos estabelecidos neste termo de referência; 

8.2 Comunicar a CONTRATADA, de forma imediata, qualquer irregularidade ou falha 

no fornecimento do objeto. 

8.4 Receber o produto objeto do contrato, nos termos, prazos, condições e 

especificações estabelecidas no instrumento contratual;  

8.5 Designar servidor responsável para fiscalização e acompanhamento do contrato;  

8.6 Aplicar à contratada as penalidades depois de constatadas às irregularidades, 

garantido o contraditório e ampla defesa;  
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8.7 Fornecer à contratada todas as informações, esclarecimentos, documentos e demais 

condições necessárias à execução do contrato; 

8.8 Notificar a vencedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas 

necessárias;  

8.9 A gestão e o acompanhamento do contrato ficarão a cargo do setor competente 

indicado pela contratante; 

 

9. DO PAGAMENTO 

9.1 - Entregue e aceito os serviços, a licitante vencedora apresentará nota fiscal para 

liquidação e pagamento da despesa pela Prefeitura Municipal de Inhangapi, em 05 

(cinco) etapas, de acordo com o processo de medição a saber: 

ETAPAS DO PROCESSO 

PRAZO PARA 

EXECUÇÃO 

(EM DIAS) 

PORCENTAGEM 

PARA 

PAGAMENTO 

ETAPA 1 – ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ELÉTICOS 

EXECUTIVOS. 
10 10% 

ETAPA 2 – HOMOLOGAÇÃO DOS PROJETOS JUNTO 

A CONCESSIONÁRIA. 
15 10% 

ETAPA 3 – ENTREGA DOS MATERIAIS NO LOCAL 

DE INSTALAÇÃO. 
20 40% 

ETAPA 4 – INSTALAÇÃO DAS USINAS. 25 30% 

ETAPA 5 – ENTREGA MEDIANTE TESTES EXIGÍVEIS 

NO PRESENTE EDITAL E TREINAMENTO. 
05 10% 

 

9.2 - A Prefeitura de Inhangapi reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da 

atestação, os serviços fornecidos não estiverem de acordo com a especificação 

apresentada e aceita (Anexo I do edital). 

9.3 - A Prefeitura de Inhangapi poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos 

deste Pregão. 

9.4 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos 

preços das ligações, ou de atualização monetária por atraso de pagamento. 

 

10. DAS SANÇÕES 

10.1. À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei nº. 

8.666/93, nas seguintes situações, dentre outras: 

10.1.1. Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos 

neste edital, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento) calculado sobre o 

valor total da proposta, até 05 (cinco) dias consecutivos. 

10.1.2. Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos 

prazos estipulados neste edital, aplicação de multa na razão de R$ 5,00 (cinco reais), por 

dia, de atraso ou de demora. 

10.1.3. Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissão da Nota 

Fiscal, aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total da 
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proposta, por infração, com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva 

substituição dos produtos. 

10.1.4. Nos termos do art. 7° da Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo 

das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) 

meses, impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do 

Registro Cadastral de Fornecedores do Município de Inhangapi, nos casos de: 

a) apresentação de documentação falsa; 

b) retardamento na execução do objeto; 

c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 

d) comportamento inidôneo; 

e) fraude na execução do contrato; 

f) falha na execução do contrato. 

 

10.1.5. Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de 

defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste edital. 

10.1.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos 

eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administração. 

 

Inhangapi, 30 de março de 2022. 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Inhangapi 
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ANEXO II – PREGÃO 001/2022 

 

PROCURAÇÃO 

 

Pelo presente instrumento ____________________  Empresa estabelecida 

em__________________________, à Rua/praça_________________________, 

com ato consecutivo (e/ou última alteração) registrado(s) sob nº, no(a)___________, 

por seu representante legal adiante assinado,    Senhor __________, (nacionalidade, 

estado civil, profissão, endereço, identidade, CPF) nomeia e constitui seu 

procurador_______________, (nacionalidade, estado civil, profissão, endereço, 

identidade, CPF), outorgando-lhe poderes “ad extra judicia” para fim específico de 

representação da citada outorgante, durante o processamento de procedimento licitatório 

instaurado sob modalidade de Pregão pela Prefeitura de Inhangapi- PA, no termos das 

respectivas condições constantes do Edital supra, podendo referido procurador 

encaminhar e/ou apresentar documentos de habilitação e ou propostas, impugnar 

proposta, dar lances, assinar atas, interpor e subscrever recursos administrativos, firmar 

quaisquer documentos pertinentes à sobredita licitação, enfim, praticar todos os atos que 

se fizerem necessários ao fiel cumprimento do presente mandato, dando-se tudo por 

bom, firme e valioso. 

 

Local, data. 

 

ASSINATURA 

(FIRMA RECONHECIDA DO OUTORGANTE) 

(DOCUMENTO DEVIDAMENTE AUTENTICADO) 

 

 

Observação: emitir em papel que identifique a licitante. 



                          
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI 

Comissão Permanente de Licitação 

Av. Hernani Lameira, 925, Vila Nova, CEP: 68770-000 Inhangapi - Pará. 

CNPJ: 05.171.921/0001 – 30 

 

 

 

 

 

 

35 

ANEXO III – PREGÃO 001/2022 

 

 

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, a inexistência de fatos supervenientes que obstaculizem 

a habilitação no PREGÃO nº 001/2022, referentes à empresa_________________, 

CNPJ______________, com sede na______________________. 

 

 

 

 

_________, de___________de 2022. 

 

 

 

 

_____________________ 

(Representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: emitir em papel que identifique a licitante. 



                          
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI 

Comissão Permanente de Licitação 

Av. Hernani Lameira, 925, Vila Nova, CEP: 68770-000 Inhangapi - Pará. 

CNPJ: 05.171.921/0001 – 30 

 

 

 

 

 

 

36 

ANEXO IV – PREGÃO 001/2022 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

........................., inscrito no CNPJ nº ........., por intermédio de seu representante legal   o 

(a) Sr (a) ..................., portador(a)   da Carteira de Identidade nº .............. e do CPF nº..., 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8666, de 21 de junho 

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

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

dezesseis anos. 

 

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

Obs: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 

 

................,.......de..........de 2022. 

 

 

 

 

_________________________ 

(Representante legal) 

 

 

 

 

Observação: emitir em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO V – PREGÃO 001/2022 

 

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE PLENAMENTE AO EDITAL 

 

 

Nós, da   empresa, ...................,   CNPJ   nº....., localizada ..........., na Cidade       

de............ , afirmamos de que estamos cientes de todos os termos do Edital 

PREGÃO nº 001/2022, da Prefeitura de Inhangapi, e ainda, que cumprimos a todas as 

exigências contidas no mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........., ........... de ........ de 2022. 

 

 

 

 

_______________________ 

(Representante legal) 

 

 

 

Observação 1: emitir em papel que identifique a licitante. 

 

Observação 2: Esta declaração é um dos documentos de credenciamento da 

empresa, ou seja, deverá vir externa aos envelopes. 
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ANEXO VI – PREGÃO 001/2022 

 

DECLARAÇÃO 

 

........................., inscrita no CNPJ nº........., por intermédio de seu representante legal

 o (a) Sr (a) ..................., portador(a) da Carteira de Identidade nº.............. e do 

CPF nº ............., DECLARA, sob as penas da lei, de que está enquadrada como: 

 

( ) micro-empresa 

( ) empresa de pequeno porte  

( ) empresa comum. 

 

Por ser verdade, firmo a presente. 

 

..........,............ de............de 2022. 

 

 

 

 

_______________________ 

(Representante legal) 

 

 

Observação: emitir em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO VII – PREGÃO 001/2022 

 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº /2022 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE 

SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM O 

MUNICÍPIO DE INHANGAPI, E A 

EMPRESA________________________. 

 

Pela presente Ata de Registro de Preços que entre si fazem o MUNICÍPIO DE 

INHANGAPI, inscrito no CNPJ sob o nº 05.171.921/0001-30, com sede na xxxxxxx, 

xx, nesta cidade, Estado de xxxxxxxxxxx, denominado CONTRATANTE, neste ato 

representado pelo Exmo. Sr. Prefeito, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e a 

empresa___________, inscrita no CNPJ sob o nº___________, situada na__________, 

PA, denominada CONTRATADA, representada pelo(a) Sr(a)._____________, 

brasileiro(a),________,__________, portador do CPF nº____________ e da C.I. 

nº___________, de conformidade com o Processo Licitatório nº 2022.xxx.xx, Pregão 

Presencial nº 001/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto desta Ata é o Aquisição e instalação de Usina de Energia Solar Fotovoltaica de 

potência de pico igual a 100 kwp nos prédios públicos, conectado a rede, incluindo a 

elaboração de projeto, a aprovação e a efetivação deste junto a concessionária de 

energia local, incluindo a licença ambiental devida, o fornecimento de todos os 

equipamentos e materiais, bem como toda mão de obra de instalação para 

funcionamento do referido sistema, e caso necessário esforço dos telhados e adequação 

de padrão conforme especificações constante do Anexo I do presente Edital. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de até 12 (doze) meses, a contar da 

data de sua assinatura. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - VALOR ESTIMADO 

O valor estimado para este registro de preços é de aproximadamente R$ XXXXXXX 

(xxxxxx reais), sendo que o mesmo gera apenas expectativa de contratação, uma vez 

que o MUNICÍPIO poderá comprar além ou aquém deste valor. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços só serão prestados, através de “ORDEM DE SERVIÇO”, devidamente 

autorizada por funcionário credenciado, e deverá ser executado em até 180 (cento e 

oitenta) dias, devendo ser seguido o seguinte cronograma: 

 

a) Fornecimento dos equipamentos e materiais: até 90 dias (contados a partir do 

recebimento da ORDEM DE SERVIÇO); 
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b) Instalação: até 60 dias (contados a partir do recebimento integral dos materiais e 

equipamentos); 

c) Comissionamento: até 30 dias (contados a partir da instalação completa dos materiais 

e equipamentos); 

c.1) Se durante o período de instalação ocorrerem chuvas ou outras intempéries que 

atrapalhem a instalação, ou análise equivocada da Concessionária, desde que justificada, 

esse período pode ser estendido, sem reajustes dos preços contratados. 

c.2) Caso haja necessidade de prorrogação do prazo, a Licitante vencedora deverá 

solicitar, por escrito, com antecedência mínima de 15 dias e sem direito a qualquer 

reajuste sobre os valores contatados. 

d) Antes da entrega das instalações deverão ser realizados testes de operação e 

funcionamento necessários e o teste de água sobre o telhado onde serão instalados 

equipamentos que compõem a Usina Solar Fotovoltaica. 

 

Parágrafo único - A empresa contratada deverá estar a disposição para prestarem os 

serviços requisitados da Prefeitura de Inhangapi que serão executados no 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, E DO 

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 

 

O preço registrado é o seguinte: 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE USINAS DE 
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA DE POTÊNCIA 

DE PICO IGUAL OU SUPERIOR A 100 KWP 

(OBSERVADA A SOBRECARGA DO SISTEMA QUE 
NÃO DEVE ULTRAPASSAR 150% DA CAPACIDADE 

MÁXIMA DO INVERSOR) NOS PRÉDIOS PÚBLICOS,  

CONECTADO A REDE, INCLUINDO A 
ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXPEDIÇÃO DAS 

LICENÇAS DEVIDAS E A APROVAÇÃO E A 

EFETIVAÇÃO DESTE JUNTO A CONCESSIONÁRIA 
DE ENERGIA LOCAL, INCLUINDO O 

FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E 

MATERIAIS, BEM COMO TODA MÃO DE OBRA DE 
INSTALAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO 

REFERIDO SISTEMA E CASO NECESSÁRIO 

REFORÇO DOS TELHADOS E ADEQUAÇÃO DE 
PADRÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 

CONSTANTES DO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, 

(INSTALAÇÕES AÉREAS). 
POTÊNCIA MÁXIMA DOS INVERSORES DEVE SER 

DE 75 KW. 

UND 04   

02 

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE USINA DE 
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA DE POTÊNCIA 

DE PICO IGUAL OU SUPERIOR A 100 KWP 

(OBSERVADA A SOBRECARGA DO SISTEMA QUE 
NÃO DEVE ULTRAPASSAR 150% DA CAPACIDADE 

MÁXIMA DO INVERSOR) NOS PRÉDIOS PÚBLICOS,  

CONECTADO A REDE, INCLUINDO A 
ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXPEDIÇÃO DAS 

LICENÇAS DEVIDAS E A APROVAÇÃO E A 

EFETIVAÇÃO DESTE JUNTO A CONCESSIONÁRIA 
DE ENERGIA LOCAL, INCLUINDO O 

FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E 

UND 01   
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MATERIAIS, BEM COMO TODA MÃO DE OBRA DE 

INSTALAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO 

REFERIDO SISTEMA E ADEQUAÇÃO DE PADRÃO, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO 

ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, (INSTALAÇÃO 

NO SOLO). 
POTÊNCIA MÁXIMA DOS INVERSORES DEVE SER 

DE 75 KW. 

    TOTAL  

 

ETAPAS DO PROCESSO 

PRAZO PARA 

EXECUÇÃO 

(EM DIAS) 

PORCENTAGEM 

PARA 

PAGAMENTO 

ETAPA 1 – ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ELÉTICOS 

EXECUTIVOS. 
10 10% 

ETAPA 2 – HOMOLOGAÇÃO DOS PROJETOS JUNTO 

A CONCESSIONÁRIA. 
15 10% 

ETAPA 3 – ENTREGA DOS MATERIAIS NO LOCAL 

DE INSTALAÇÃO. 
20 40% 

ETAPA 4 – INSTALAÇÃO DAS USINAS. 25 30% 

ETAPA 5 – ENTREGA MEDIANTE TESTES EXIGÍVEIS 

NO PRESENTE EDITAL E TREINAMENTO. 
05 10% 

 

§ 2º - Os valores não sofrerão qualquer reajuste, nos termos da Lei 9069/95 e da Lei 

10.192/01, e somente poderão ser alterados com a condição de restabelecer o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, de acordo com o que estabelece o art. 65, II, alínea 

“d” da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS ENCARGOS 

Os preços dos serviços de locação incluem todos e quaisquer encargos fiscais, 

trabalhistas, previdenciários, taxas, seguros, mão de obra e etc. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

a) Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como 

manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação e qualificação 

apresentadas na contratação e salariais dos seus empregados. 

b) A Contratada deverá responder civilmente e criminalmente por danos pessoais e 

patrimoniais decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato ou ainda por 

negligência ou imprudência ou imperícia de seus prepostos. 

c) Responder por danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE. 

d) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do contrato. 

e) Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Segurança, Medicina e Higiene 

do Trabalho bem como o fornecimento de todos os EPI’s. 

f) Diante da ocorrência de algum fato superveniente, que atrapalhe a prestação dos 

serviços por parte da CONTRATADA, a mesma deverá providenciar outros 

mecanismos de emergência junto à outra firma, responsabilizando-se pelo pagamento 

dos mesmos; 
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g) Informar com antecedência mínima de 03 (três) dias, quaisquer serviços ou 

paralizações que venham a ser realizados no sistema que provoquem a interrupção ou 

perda na qualidade do serviço prestado; 

h) Tratar confidencialmente todos os dados e informações que lhe forem autorizados à 

divulgação e fornecidos em virtude dos serviços ora contratados, responsabilizando-se, 

única e exclusivamente; 

i) Apresentação da ART - Atestado de Responsabilidade Técnica relativo aos serviços 

executados. 

 

DA CONTRATANTE: 

a) Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de 

Registro de Preços; 

b) Promover o apontamento do recebimento dos serviços, bem como efetuar os 

pagamentos devidos, nos prazos determinados. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 

O Contratado reconhece o direito da Administração de rescindir unilateralmente o 

contrato, no caso de inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas, com base no 

Art. 77, da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

§ 1º - Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pelo 

CONTRATANTE, a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 15 (quinze) dias à 

CONTRATADA, por motivo de interesse público e demais hipóteses previstas nos 

incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, ou ainda, judicialmente, 

nos termos da legislação pertinente. 

  

§ 2º - Da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização 

de qualquer natureza. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

Os recursos financeiros serão os constantes da seguinte dotação orçamentária: 

Xxxxxxxxxxxxxxx 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega dos materiais, acarretará a multa de 

0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez 

por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado; 

 

§ 1º - Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/02, o licitante, sem prejuízo das demais 

cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 

impedido de licitar e contratar com a União, Distrito Federal ou Municípios, e 

descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de fraude ou falha a execução do 

contrato; 
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§ 2º - Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do 

licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, 

nos termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93. 

 

§ 3º - As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 

 

§ 4º -. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao licitante em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA REGÊNCIA 

O presente Contrato reger-se-á pelas normas estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações e nas demais legislações aplicáveis à espécie. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

Elegem as partes o Foro da Comarca de Inhangapi/PA, para dirimir qualquer ação 

oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

E, por estarem assim, justas e contratadas, mandaram digitar este instrumento em duas 

vias de igual teor e forma, para um só fim e efeito, indo ambas assinadas pelas partes e 

pelas testemunhas abaixo que presenciarem o ajuste. 

 

Inhangapi, PA, de de 2022. 

 

 

Prefeito de Inhangapi – Contratante 

  

 

  

Contratada 

 

Testemunhas: 

 

Nome:   

CPF: 
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ANEXO VIII – PREGÃO 001/2022 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO  

 

PROPONENTE 

Razão Social: 

Logradouro: Nº Bairro: 

Cidade: UF: CEP: Tel: 

CNPJ: Inscrição Estadual: 

Email: 

 

OBJETO 

Aquisição e instalação de Usina de Energia Solar Fotovoltaica de potência de pico 

igual a 100 kwp nos prédios públicos, conectado à rede, incluindo a elaboração de 

projeto, a aprovação e a efetivação deste junto a concessionária de energia local, 

incluindo a licença ambiental devida, o fornecimento de todos os equipamentos e 

materiais, bem como toda mão de obra de instalação para funcionamento do referido 

sistema, e caso necessário esforço dos telhados e adequação de padrão conforme 

especificações constante do Anexo I do presente Edital, relativo à Licitação em 

referência, propomos o seguinte preço: 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE USINAS DE 

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 
POTÊNCIA DE PICO IGUAL OU SUPERIOR A 

100 KWP (OBSERVADA A SOBRECARGA DO 

SISTEMA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 
150% DA CAPACIDADE MÁXIMA DO 

INVERSOR) NOS PRÉDIOS PÚBLICOS,  

CONECTADO A REDE, INCLUINDO A 
ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXPEDIÇÃO 

DAS LICENÇAS DEVIDAS E A APROVAÇÃO 

E A EFETIVAÇÃO DESTE JUNTO A 
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL, 

INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS 

OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, BEM 
COMO TODA MÃO DE OBRA DE 

INSTALAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO 
REFERIDO SISTEMA E CASO NECESSÁRIO 

REFORÇO DOS TELHADOS E ADEQUAÇÃO 

DE PADRÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES DO ANEXO I DO PRESENTE 

EDITAL, (INSTALAÇÕES AÉREAS). 

POTÊNCIA MÁXIMA DOS INVERSORES 
DEVE SER DE 75 KW. 

UND 04   

02 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE USINA DE UND 01   
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ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 

POTÊNCIA DE PICO IGUAL OU SUPERIOR A 

100 KWP (OBSERVADA A SOBRECARGA DO 
SISTEMA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 

150% DA CAPACIDADE MÁXIMA DO 

INVERSOR) NOS PRÉDIOS PÚBLICOS,  
CONECTADO A REDE, INCLUINDO A 

ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXPEDIÇÃO 

DAS LICENÇAS DEVIDAS E A APROVAÇÃO 
E A EFETIVAÇÃO DESTE JUNTO A 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL, 

INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS 
OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, BEM 

COMO TODA MÃO DE OBRA DE 

INSTALAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO 
REFERIDO SISTEMA E ADEQUAÇÃO DE 

PADRÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 

CONSTANTES DO ANEXO I DO PRESENTE 
EDITAL, (INSTALAÇÃO NO SOLO). 

POTÊNCIA MÁXIMA DOS INVERSORES 

DEVE SER DE 75 KW. 

    TOTAL  

OBS.: O preço contido nesta proposta inclui todos os custos e despesas, tais como: 

custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, 

serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros 

necessários ao cumprimento integral do referido objeto. 

 

VALIDADE DA PROPOSTA 

A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias 

 

DECLARAÇÃO 

Declaro ter tomado conhecimento do instrumento convocatório relativo à licitação 

em referência, estar ciente dos critérios de julgamento do certame e do pagamento 

estabelecidos para remunerar a execução do objeto licitado. 

 

Local/Data: 

 

 

Assinatura 



                          
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI 

Comissão Permanente de Licitação 

Av. Hernani Lameira, 925, Vila Nova, CEP: 68770-000 Inhangapi - Pará. 

CNPJ: 05.171.921/0001 – 30 

 

 

 

 

 

 

46 

ANEXO IX – PREGÃO 001/2022 

 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

 

 

Atestamos    para    os    devidos    fins, que    a    empresa_______________, inscrita no 

CNPJ nº____________, estabelecida na Rua/Avenida__________________, na Cidade 

de____________, , por intermédio de seu responsável o(a) Sr(a)_________, portador(a) 

do CPF nº___________, realizou a visita técnica relativa referente ao Pregão Presencial 

nº 001/2022, no dia XX/XX/2022, às XX:XX horas. 

 

 

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

Engenheiro Civil 

Secretaria Municipal de XXXXXXXX 
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ANEXO X – PREGÃO 001/2022 

 

MINUTA DE CONTRATO Nº XX/2021 - PP 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

INHANGAPI-PA E A 

EMPRESA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

NOS SEGUINTES TERMOS: 

 

 

O MUNICÍPIO DE INHANGAPI, com sede à Av. Hernani Lameira, 925, Vila Nova, 

CEP: 68770-000 Inhangapi - Pará, inscrita no CNPJ sob o n° 05.171.921/0001-30, neste 

ato representada pelo Sr. Prefeito Municipal Egilásio Alves Feitosa, brasileiro, 

divorciado, prefeito municipal de INHANGAPI, inscrito no CPF/MF sob o nº 

327.948.432-49 e portador do RG nº 1901082 – SSP/PA, residente e domiciliada na 

cidade de INHANGAPI, na Rua José Evangelista dos Reis, nº 25, Bairro Vila Nova, 

CEP: 68.770-000, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa 

XXXXXXXXXXXX, estabelecida na XXXXXXXXXXX, XXX, XXXXXXXX, 

inscrita no CNPJ sob o n.º XXXXXXXXX, neste ato representada pelo Sr. 

XXXXXXXXXXXX, portador da Carteira de Identidade RG nº XXXXXX e CPF sob o 

nº XXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o 

presente contrato, decorrente do Pregão Presencial - SRP nº 001/2022, do tipo menor 

preço por item, constante do Processo nº 2022.005.01, sujeitando-se, o Contratante e 

a Contratada, às normas da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e suas alterações, mediante as 

cláusulas que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1 - Constitui objeto do presente contrato a Aquisição e instalação de Usina de Energia 

Solar Fotovoltaica de potência de pico igual a 100 kwp nos prédios públicos, 

conectado a rede, incluindo a elaboração de projeto, a aprovação e a efetivação 

deste junto a concessionária de energia local, incluindo a licença ambiental devida, 

o fornecimento de todos os equipamentos e materiais, bem como toda mão de obra 

de instalação para funcionamento do referido sistema, e caso necessário esforço 

dos telhados e adequação de padrão conforme especificações constante do Anexo I 

do presente Edital. 

2 - São partes integrantes deste Contrato, como se nele transcritos estivessem o Edital 

do Pregão Presencial - SRP nº 001/2022 e seus Anexos, bem como a Proposta da 

Contratada e demais peças que constituem o Processo nº 2022.005.01. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

1 – Garantir o fornecimento dos produtos/serviços com pontualidade na forma 

estabelecida neste instrumento; 
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2 – Garantir o fornecimento dos produtos/serviços de forma imediata, mediante 

documento de requisição. 

3 - Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, 

estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo; 

4 - Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente contratado, em até 25% 

(vinte e cinco por cento), nos termos do § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93; 

5 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 

obrigações assumidas; 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

1 - Efetuar o pagamento nos termos estabelecidos neste termo de referência; 

2 - Comunicar a CONTRATADA, de forma imediata, qualquer irregularidade ou falha 

no fornecimento do objeto. 

4 - Receber o produto objeto do contrato, nos termos, prazos, condições e especificações 

estabelecidas no instrumento contratual;  

5 - Designar servidor responsável para fiscalização e acompanhamento do contrato;  

6 - Aplicar à contratada as penalidades depois de constatadas às irregularidades, 

garantido o contraditório e ampla defesa;  

7 - Fornecer à contratada todas as informações, esclarecimentos, documentos e demais 

condições necessárias à execução do contrato; 

8 - Notificar a vencedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas 

necessárias;  

9 - A gestão e o acompanhamento do contrato ficarão a cargo do setor competente 

indicado pela contratante; 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO E DOS PREÇOS 

1 - O valor do presente Contrato é de R$ XXXXXX (XXXXXXXXXXXX), estando 

nele incluídos todos os custos, impostos, e demais encargos incidentes, considerando os 

preços relacionados na planilha abaixo, os quais foram cotados na Proposta de Preços da 

Contratada. 

 
      

      

 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1 – As despesas decorrentes da execução do objeto correrão à conta: 

Funcional Programática: 25.752.0509.1016 – Energia: Elétrica e Fotovoltaica - 

Implantação, Ampliação e Manutenção. 

Natureza da Despesa: 44.90.51.00 – Obras e Instalações 

Subelemento: 44.90.51.99 – Outras Obras e Instalações. 

Fonte de Recurso: 15000000 (Recursos não vinculados de impostos) 
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CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 

1 - Entregue e aceito os serviços, a licitante vencedora apresentará nota fiscal para 

liquidação e pagamento da despesa pela Prefeitura Municipal de Inhangapi, em 05 

(cinco) etapas, de acordo com o processo de medição a saber: 

ETAPAS DO PROCESSO 

PRAZO PARA 

EXECUÇÃO 

(EM DIAS) 

PORCENTAGEM 

PARA 

PAGAMENTO 

ETAPA 1 – ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ELÉTICOS 

EXECUTIVOS. 
10 10% 

ETAPA 2 – HOMOLOGAÇÃO DOS PROJETOS JUNTO 

A CONCESSIONÁRIA. 
15 10% 

ETAPA 3 – ENTREGA DOS MATERIAIS NO LOCAL 

DE INSTALAÇÃO. 
20 40% 

ETAPA 4 – INSTALAÇÃO DAS USINAS. 25 30% 

ETAPA 5 – ENTREGA MEDIANTE TESTES EXIGÍVEIS 

NO PRESENTE EDITAL E TREINAMENTO. 
05 10% 

 

2 - A Prefeitura de Inhangapi reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da 

atestação, os serviços fornecidos não estiverem de acordo com a especificação 

apresentada e aceita (Anexo I do edital). 

3 - A Prefeitura de Inhangapi poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos 

deste Pregão. 

4 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos 

preços das ligações, ou de atualização monetária por atraso de pagamento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

1 - A execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada por comissão ou fiscal 

designado pela Administração, nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

1 - A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parte alguma 

deste Contrato. 

 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 

1 – O prazo de vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, contados da 

data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, de acordo com o disposto no Art. 57, §§ 

1º e 2º da Lei Federal nº 8.666/93. 

2 – O prazo para a prestação dos serviços será de acordo com o estabelecido no Termo 

de Referência, mediante apresentação de O.S. emitida por setor competente da 

Prefeitura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES 

1. À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei nº. 

8.666/93, nas seguintes situações, dentre outras: 
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1.1. Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos 

neste edital, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento) calculado sobre o 

valor total da proposta, até 05 (cinco) dias consecutivos. 

1.2. Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos 

prazos estipulados neste edital, aplicação de multa na razão de R$ 5,00 (cinco reais), por 

dia, de atraso ou de demora. 

1.3. Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissão da Nota 

Fiscal, aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total da 

proposta, por infração, com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva 

substituição dos produtos. 

1.4. Nos termos do art. 7° da Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das 

demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) 

meses, impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do 

Registro Cadastral de Fornecedores do Município de Inhangapi, nos casos de: 

a) apresentação de documentação falsa; 

b) retardamento na execução do objeto; 

c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 

d) comportamento inidôneo; 

e) fraude na execução do contrato; 

f) falha na execução do contrato. 

1.5. Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de 

defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste edital. 

1.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos 

eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

1 - Da penalidade aplicada caberá recurso à autoridade superior àquela que aplicou a 

sanção, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, ficando sobrestada a mesma até 

o julgamento do pleito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

1 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as 

consequências contratuais, de acordo com o disposto nos Artigos 77 a 80 da Lei nº 

8.666/93 e alterações posteriores. 

2 - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

3 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

4 - Quando a rescisão ocorrer com base nos Incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 

8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos 

regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos 

devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão. 

5 - Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente por igual tempo. 
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6 - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos 

créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao Contratante, 

além das sanções previstas neste Instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 

1 - A execução do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-ão pelas 

Cláusulas Contratuais e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhes, 

supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito 

Privado, na forma do Artigo 54 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com Inciso XII 

do Artigo 55 do mesmo diploma legal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 

1 - O Contratante providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no Quadro de 

Avisos da PMI e no Diário Oficial do Estado, no prazo de 10 (dez) dias contados da 

data de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DO FORO 

1 - As partes elegem a comarca de Inhangapi, Estado do Pará, para dirimir quaisquer 

conflitos que surgirem na execução do presente contrato. 

2 - E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, 

lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins 

de direito, sem rasuras ou emendas, o qual depois de lido e achado conforme perante 

duas testemunhas, a todo o ato presente, vai pelas partes assinado, as quais se obrigam a 

cumpri-lo. 

Inhangapi – PA, XX de XXXXXX de 2022. 

 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

Contratada 

 

Testemunhas: 

1-______________________    2-________________________ 
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