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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 126/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 34/2022 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

Objeto: 

 
Este edital tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

EXTENSÃO DE REDE PARA ILUMINAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL, conforme normas e condições 
definidas neste ato Edital e em seus anexos. 

  

Credenciamento e entrega dos envelopes: 

 
Dia: 27.10.2022 
Horário: De 08h30min ás 08h59min. 
Endereço:Praça Major Francisco Candido Alves, nº 150 – Centro –Prefeitura Municipal de Passa Vinte. 
Os interessados deverão entregar, pessoalmente, o Documento de Credenciamento, a Declaração de Cumprimento 
dos Requisitos de Habilitação e os envelopes de Proposta Comercial e de Documentos para Habilitação a Pregoeira 
Oficial ou a qualquer um dos membros da Equipe de Apoio, no local, data e horário indicados acima. 
 

Abertura de Sessão Oficial do Pregão: 

 
Data: 27.10.2022. 
Horário: 09h00min 
Endereço: Praça Major Francisco Candido Alves, nº 150 – Centro –Prefeitura Municipal de Passa Vinte. 
 

Referencia de Tempo: 

 
Para todas as referências de tempo deverá ser observado o horário de Brasília/DF. 
 

Consultas e/ou Esclarescimentos 

 
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para entrega dos envelopes, exclusivamente por escrito, através de 
correspondência, do e-mail licitacaopassavinte@gmail.com ou no site www.passavinte.mg.gov.br 
 

Avisos sobre a Licitação: 

 
Os avisos sobre esta licitação serão publicados em jornal de circulação regional e Diario Oficial da Prefeitura 
Municipal de Passa Vinte. 
 

Informações sobre o processo: 

 
As informações sobre o andamento da licitação e os resultados dos julgamentos e de recursos serão publicados 
unicamente em jornal de circulação regional, DOM e afixados no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Passa 
Vinte. 
 

Impugnação ao Edital: 

 
Até 02 (dois) dias úteis,antes da data fixada para entrega dos envelopes, qualquer pessoa poderá impugnar o ato 
convocatório do Pregão, apontando as falhas e irregularidades que o viciaram, obedecida a disposição do subitem 
7.1 deste edital. 
 

Preâmbulo 

 

mailto:licitacaopassavinte@gmail.com
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A Prefeitura Municipal de Passa Vinte, Estado de Minas Gerais,com sede na Praça Major Francisco Candido 
Alves, 150, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.338.210/0001-50, por meio de Pregoeira e respectiva Equipe de Apoio, 
designados pela Portaria Municipal nº 01, de 03 de janeiro de 2022, torna público que realizará Pregão 
Presencial, a fim de selecionar proposta regido pela Lei Federal nº 10.520/02, pela Lei Federal nº 8.666/93, suas 
alterações e demais normas inclusive municipais, bem como pelas regras estabelecidas neste Edital. 
 

Disposições Preliminares: 

 
Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 
 

 Anexo I – Termo de Referência; 

 Anexo II – Modelo de Contrato 

 Anexo III – Modelo de Carta de Credenciamento; 

 Anexo IV – Modelo de Declaração sobre Habilitação; 

 Anexo V – Modelo de Declaração; 

 Anexo VI – Modelo da Proposta Comercial. 
 

01 – OBJETO DA LICITAÇÃO 

 
1.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTENSÃO DE REDE PARA 
ILUMINAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL, de acordo com o Anexo I – Termo de Referência e demais 
condições estabelecidas neste edital. 
 

02 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E IMPEDIMENTO 

 
2.1 – Poderão participar da presente licitação: 
2.1.1 - as empresas interessadas, legalmente constituídas, que operem no ramo do objeto ora licitado, que 
satisfaçam integralmente às condições estabelecidas no presente Edital. 
 
2.1.2 – É condição, ainda, para participação na presente licitação, a entrega no local, data e horário indicados na 
folha de rosto deste Edital, dos seguintes documentos: 
 
a) envelope n.º 01 – Proposta Comercial; 
b) envelope n.º 02 – Documentos para Habilitação; 
c) credenciamento (ver item 3); 
d) declaração sobre a habilitação (ver item 3). 
 
2.1.3 – Os envelopes indicados no subitem anterior deverão estar devidamente lacrados, rubricados no fecho e 
identificados, em sua parte externa, com os seguintes dizeres: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2022 
Prefeitura Municipal de Passa Vinte - MG 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL 
EMPRESA: (indicar nome, endereço, CNPJ e fone/fax) 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2022 
Prefeitura Municipal de Passa Vinte - MG 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
EMPRESA: (indicar nome, endereço, CNPJ e fone/fax) 

 
2.1.3.1 – Para o caso da indicação acima referida apresentar-se incompleta ou com algum erro de transcrição nos 
envelopes, ou mesmo inversão dos envelopes (Proposta no envelope de documentação ou vice-versa), tais fatos 
não constituirão motivo para exclusão da empresa do procedimento licitatório, desde que a incorreção apontada não 
cause dúvida ou não prejudique o andamento do processo. 
 
2.1.4 – Não serão aceitos documentos enviados por fax ou por qualquer tipo de correio eletrônico. 
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2.1.5 – Os envelopes de documentação e propostas, quando enviados por via postal ou equivalente (serviços 
especializados de entrega, transportadoras etc.), somente serão considerados se derem entrada na Prefeitura 
Municipal de Passa Vinte até a data e hora definidas no subitem 2.1.2, independentemente da data e horário da 
postagem ou da remessa. 
 
2.2 – A participação neste Pregão implica na aceitação, plena e irrevogável, das normas constantes do presente 
Edital e de seus Anexos. 
 
2.3 – Impedimentos à participação 
A participação nesta licitação estará impedida às pessoas físicas, bem como às pessoas jurídicas que, na data 
prevista neste Edital para a entrega dos envelopes, encontrarem-se em qualquer uma das seguintes situações: 
 
a) Com falência decretada ou concordata; 
b) Declaradas inidôneas por qualquer Órgão Público; 
c) Em suspensão temporária e impedidas de licitar ou contratar com a Administração Municipal de Passa 
Vinte; 
d) Em funcionamento sob regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
2.3.1 – A observância das vedações acima é de inteira responsabilidade da LICITANTE, que, pelo descumprimento, 
sujeita-se às penalidades cabíveis. 
 

03–CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 

 
3.1 – O credenciamento far-se-á por meio de Instrumento Público ou Particular ou Carta de Credenciamento 
(Anexo III), com firma reconhecida do outorgante com poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, 
inclusive formular lances verbais em sessão pública de pregão, bem como negociar preço diretamente com a 
Pregoeira, rubricar propostas e documentos e assinar atas em nome da LICITANTE. 
 
3.1.1 – Caso a procuração não seja pública, será necessário o reconhecimento, por cartório competente, da 
firma de seu subscritor, que deverá ter poderes para outorgá-la (§ 2º do art. 964 do Código Civil). 
 
3.1.2 – Sendo o representante sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá apresentar cópia 
do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
3.1.3 – O horário e local de credenciamento estão definidos na folha de rosto deste edital. 
 
3.2 – O credenciado deverá identificar-se, exibindo carteira de identidade ou outro documento equivalente, no ato 
de entrega dos envelopes. 
 
3.3 – A LICITANTE que não apresentar o documento de credenciamento nos termos definidos no item 3.1 e 
respectivos subitens ficará impedida de apresentar lances, não poderá manifestar-se durante a sessão, ficará 
impossibilitada de responder pela empresa e interpor recurso em qualquer fase. Somente será aproveitada a sua 
proposta escrita, sendo-lhe resguardada o direito de assistir à sessão pública. 
 
3.4 –A LICITANTE deverá apresentar, também, no ato do credenciamento, a Declaração sobre a 
Habilitação,conforme exigido no inciso VII do art. 4º da Lei 10.520/02 (Modelo Anexo IV). 
 
3.5 - O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa -ME, Empresa de Pequeno 
Porte - EPP1, conforme art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, e que não esteja sujeito a quaisquer dos 
impedimentos do parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, deverá declarar sua condição de ME, 
EPP apresentando declaração de ME ou EPP. 
 
3.6 - Nos termos do art. 2º do Decreto Estadual nº 44.630/07, art. 5º, parágrafo único, II, alíneas “a” e “b”, da 
Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG n° 9.576/2016 e art. 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, 
do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, para obterem tratamento diferenciado e simplificado 
na licitação, os licitantes deverão comprovar a condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou 
equiparadas mediante a apresentação de: 
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3.6.1 - Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, declaração de enquadramento arquivada ou a 
certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da pequena empresa; 
 
3.6.2 - Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, declaração de enquadramento arquivada ou a Certidão 
de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da pequena empresa. 
 

04–PROPOSTA COMERCIAL 

 
O Envelope nº 01 deverá conter a PROPOSTA COMERCIAL, conforme itens a seguir: 

4.1 – Deverá conter a identificação da LICITANTE (papel timbrado ou carimbo de CNPJ), datada e devidamente 
assinada pelo(s) representante(s) legal(ais). 

 

4.2 – Deverá ser formulada de acordo com o modelo constante no Anexo VI, dela constando: 
 

a) Número do Edital do Pregão e do Processo Licitatório; 
b) Preço total do Item; 
c) Prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação ao Protocolo; 

  
4.3 – Os valores deverão ser expressos em moeda corrente do país, Real (R$), com 2 (duas) casas decimais. 

4.4 – O preço cotado constituirá a única remuneração pela aquisição relativa ao objeto licitado, devendo nele 
estarem incluídos todas os custos e despesas, diretas e indiretas.  

4.4.1 – O modelo de proposta apresentado no Anexo VI poderá ser alterado a critério da LICITANTE, desde que 
sejam mantidas, no mínimo, as informações nele contidas. 
 
4.4.2 – Em caso de omissão do prazo de validade da proposta, será considerado como aceito e proposto o prazo 
indicado na alínea “c” do item 4.2. 

 
4.5 – Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo e decorrente de fato 
superveniente, mediante requerimento escrito e aceito pela Pregoeira, sob pena de sanção, sendo os preços 
propostos de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos 
mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
4.6 – A licitação será julgada e adjudicada à LICITANTE que ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL observados os 
requisitos deste edital e os previstos na legislação pertinente. 
 
4.7 – Será desclassificada a Proposta que: 
 
a) Não atenda às exigências deste instrumento convocatório ou das diligências; 
b) Esteja incompleta ou contenha emendas, rasuras, entrelinhas ou linguagem que dificulte a exata compreensão 
do enunciado; 
c) Apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, excessivos 
ou manifestamente inexeqüíveis; 

 
4.8 – Serão considerados excessivos os valores manifestamente superiores ao preço médio de mercado, apurado 
na pesquisa realizada pela Prefeitura Municipal de Passa Vinte, desde que nas mesmas condições exigidas na 
licitação.   
 
4.8.1 – Havendo dúvidas quanto ao valor médio apurado inicialmente, a Pregoeira poderá realizar, à época do 
julgamento, novas pesquisas para confronto das ofertas de forma a produzir contraprova ou demonstrar um eventual 
equívoco da Administração. 
 
4.9 – Serão considerados inexeqüíveis os valores que não venham a ter demonstrada a sua viabilidade através de 
documentação que comprove que os custos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes são 
compatíveis com a execução do objeto. 
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4.9.1 – A Pregoeira poderá solicitar à(s) LICITANTE(s) documentação que comprove a exeqüibilidade da proposta 
apresentada nos termos do disposto no subitem anterior. 
 
4.9.2 – A não apresentação da documentação mencionada no subitem anterior, no prazo determinado pela 
Pregoeira, resultará na desclassificação da(s) LICITANTE(s) e incorrerá em penalidades cabiveis. 
 

05–DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 
5.1 - O Envelope nº 02 deverá conter os seguintes documentos obrigatórios, com os prazos de validade em vigor: 
 
5.2 - DA DOCUMENTAÇÃO 
 
5.2.1 - A Microempresa – ME ou a Empresa de Pequeno Porte – EPP que não se cadastrar ou não se interessar 
para fazer uso do Certificado de Registro Cadastral – CRC, deverá apresentar os seguintes documentos em cópia 
autenticada, ou acompanhados dos originais para autenticação pela Comissão Permanente de Licitações, e estarem 
em plena validade.  
 
5.3 – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
5.3.1 - Contrato social e última alteração, ou declaração de firma individual, que devem estar registrados no Cartório 
de Registro das Pessoas Jurídicas, quando se tratar de sociedade civil.  Registrado na Junta Comercial do Estado 
de Minas Gerais, quando se tratar de empresa mercantil, de acordo com o que dispõe o artigo 28, inciso III da Lei 
8666/93 e suas posteriores alterações; 
 
5.4 – DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
5.4.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
 
5.4.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos 
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;  
 
5.4.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante 
apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado, ou Certidão Positiva com efeitos de 
Negativa;  
 
5.4.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante 
apresentação de certidão e/ou documento similar emitida pela Secretaria competente do Município, ou Certidão 
Positiva com efeitos de Negativa;  
 
5.4.5 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante apresentação 
de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;  
 
5.4.6- Prova de regularidade relativa à seguridade social - INSS, mediante apresentação de certidão emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa. A apresentação desta 
regularidade será na forma conjunta com a certidão da Fazenda Federal; 
 
5.4.7 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida pelo T.S.T. (Tribunal Superior do Trabalho) - 
Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa; 
 
5.5 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA 
 
5.5.1 – Certidão Negativa de Falência e Concordata/Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida pelo Cartório 
Distribuidor da Comarca da licitante, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias para sua apresentação. 
 
5.6 – DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
 

5.6.1 - Declaração de que a empresa licitante não possui em seu quadro de pessoal, empregado menor 
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em 
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qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso 
V, do art. 27 da Lei nº 8.666/93;  

 
5.6.2 - Declaração da inexistência de qualquer fato impeditivo para a habilitação da licitante no presente 
processo licitatório;  

 
5.6.3 -  Declaração de que a empresa contratada deverá ter disponibilidade de equipamentos, 
ferramentas e pessoal técnico especializado, com registro no conselho de classe profissional equivalente 
ao profissional indicado, para o cumprimento do objeto da licitação, utilizando mão de obra especializada, 
devendo a contratada estar ciente e aplicar as Normas Técnicas da ABNT e legislação vigente normas 
técnicas gerais exigidas pelo conselho de classe profissional equivalente ao profissional indicado, na 
execução correspondentes a cada serviço descrito no Termo de Referência. 
 

5.7 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
5.7.1 - Qualificação Operacional  
 
5.7.1.1 - Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de Atestado ou Certidão expedido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, necessariamente em nome do licitante, comprovando a 
execução de serviços de características semelhantes, de complexidade tecnológica e operacional equivalentes 
aos licitados; 
  
5.7.1.2 - Certidão de Registro de pessoa jurídica, dentro do prazo de validade, junto ao Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia - CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em nome do licitante, com 
validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e classificação;  
 
5.7.1.3 - Relação da equipe técnica que se encarregará da execução das obras, coerente com o porte e o 
cronograma físico, indicando, para cada profissional, a respectiva qualificação, tendo em seu quadro no mínimo: 
01 (um) arquiteto ou engenheiro civil, que será o responsável técnico pela execução dos serviços objeto do 
presente certame licitatório. 

 
5.7.1.4 - APRESENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, mediante 
apresentação de documento comprobatório de que o profissional pertence ao quadro permanente de funcionário 
da empresa ou por meio de contratado de trabalho ou através de declaração/atestado, firmado e assinado pelo 
responsável da empresa e o profissional, garantindo ao Município que o mesmo será contratado, em 
conformidade com a legislação trabalhista, para executar a obra objeto, caso a empresa seja a vencedora do 
certame. 

 
5.7.2 - Qualificação Profissional  
 
5.7.2.1 - Certidões de Acervo Técnico - CAT’s, emitidas pelo CREA ou CAU e em nome do responsável técnico 
que se responsabilizará pela execução dos serviços contratados e que faça parte do quadro da empresa licitante, 
na data fixada para a apresentação das propostas, de forma a comprovar experiência em serviços de mesmas 
características às do objeto desta licitação; 
 
5.7.2.2 - Certidão de Registro do responsável técnico que se responsabilizará pela execução dos serviços dentro 
do prazo de validade, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou ao Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo - CAU, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e 
classificação 
 
5.8 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANEIRA: 
 
5.8.1 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício financeiro já exigíveis e apresentados 
na forma da lei, registrado no órgão competente do Estado a que for sede, que comprove a boa situação 
financeira da licitante e, no caso de pessoa jurídica que iniciou suas atividades no exercício corrente, deverá 
apresentar o respectivo  
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5.8.1.1 - Balanço de Abertura registrado no Órgão competente do Estado a que for sede, e balancete apurado 
até o mês anterior à realização desse procedimento licitatório. 

 
5.8.1.2-  A licitante que apresentar Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis em meio eletrônico, 
deverá atender a  norma NBC T 2.8 - Das Formalidades da Escrituração Contábil em Forma Eletrônica, emitida 
pelo Conselho Federal de Contabilidade da República Federativa do Brasil; e seguir as normas quanto ao 
Sistema Público de Escrituração Digital SPED, disposto no Decreto Federal nº 6.012, de 22 de janeiro de 2001 
e na Instrução Normativa RFB nº 787, de 19 de novembro de 2001 da Receita Federal e suas alterações 
posteriores. 

 
5.8.1.3 -A Comprovação da boa situação financeira da Empresa será obtida, através de cálculo de índices 
contábeis abaixo previstos e deverá vir acompanhado do cálculo de índices contábeis acima assinado pelo 
contador da empresa e representante legal. 
 
 a) Índice de Liquidez Geral - igual ou superior a1,0 

 
 
LG = 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL ALONGO 
PRAZO  

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO 
PRAZO 

 
b) Solvência Geral – igual ou superior a1,0 

 
 ATIVO TOTAL 

SG = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO 
PRAZO 

 

c) Índice de liquidez corrente – igual ou superior a1,0 

 

LC = ATIVOCIRCULANTE
  
PASSIVO CIRCULANTE 

 
 

5.8.2 – Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja 
pesquisa tenha sido realizada em data não superior a 30 (trinta) dias da data prevista para apresentação dos 
envelopes; 
 
5.9 – DA AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS: 
 
5.9.1 - Os documentos que vierem autenticados em cartórios localizados no Estado de Minas Gerais deverão, 
obrigatoriamente, trazer em todas as suas folhas o selo de autenticação, conforme alínea C, inciso I, art. 11 da 
Portaria Conjunta TJMG/CGJ/SEF-MG de 11 de março de 2005; 
 
5.9.2 - Os documentos autenticados em outros Estados deverão possuir autenticação em cartório, com o respectivo 
selo, na forma da respectiva legislação estadual; 
 
5.9.3 - Os documentos poderão ser autenticados pela CPL, pela Pregoeira ou pelos membros da Equipe de Apoio, 
mediante apresentações dos originais, em dias úteis anteriores ao dia da Sessão Pública de 13 h às 17 h e também 
no dia desta Sessão, porém, com antecedência de 30 min. (trinta minutos) do horário marcado para o seu início; 
 
5.9.4 – No momento da Sessão Pública nenhum documento poderá ser autenticado. 
 
5.10 – DA RESPONSABILIDADE PELOS DOCUMENTOS APRESENTADOS 
5.10.1 – A licitante é a única responsável pelos documentos apresentados para sua participação neste certame 
licitatório, por isso, responde civil, administrativa e criminalmente pela fidedignidade e exatidão de todos os 
documentos apresentados; 
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5.10.2 -Os documentos deverão ser apresentados no início da Sessão Pública e a Pregoeira não se responsabilizará 
por documentos enviados pelos correios ou entregues em setores distintos ou estranhos à licitação, caso em que 
recebidos na Sessão Pública com atraso será demonstrada a intempestividade da obrigação da licitante, e por 
consequência a sua não participação no certame;  
 
5.11 - MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) 
 
5.11.1 - Às MEs e EPPs serão concedidos os benefícios da LC 123/2006 e posteriores alterações, no que couber; 
 
5.11.2 - A ME e EPP que desejar o alcance dos benefícios da LC 123/2006 deverá informar, formalmente a sua 
condição no início da Sessão de abertura e julgamento da documentação. Se não o fizer será interpretado como 
renúncia tácita aos benefícios concedidos. 
 

06–FASES DA SESSÃO PÚBLICA E PROCEDIMENTOS 

 
Primeira Fase: Abertura da Sessão 
6.1 – No dia, horário e local estabelecidos na folha de rosto deste Edital, a Pregoeira Oficial fará a abertura da 
sessão, após ter recebido das empresas participantes ou de seus representantes o Documento para 
Credenciamento – Anexo III e a Declaração sobre a Habilitação – Anexo IV, juntamente com os Envelopes de nº 1 
– Proposta Comercial e de nº 2 – Documentos para Habilitação. 
 
6.2 – Não será admitida a atuação de mais de um representante para a mesma empresa ou de um  mesmo 
representante para duas ou mais empresas. 
 
Segunda Fase: Desenvolvimento da Sessão Pública  
6.3 – A sessão do Pregão desenvolver-se-á conforme segue: 
 
6.3.1– Abertura dos envelopes de Proposta Comercial. 
 
6.3.2 – Análise, desclassificação das Propostas que estejam em desacordo com o solicitado no Edital e classificação 
das Propostas que estejam em consonância com o exigido. 
 
6.3.2.1 – Após a análise das propostas pela Pregoeira, os participantes, através de seus representantes, darão visto 
nas Propostas apresentadas. 
 
6.3.3 – Indicação das LICITANTES que participarão da rodada de lances verbais. 
 
6.3.3.1 – Participará dos lances verbais a LICITANTE que apresentar a proposta com o MENOR PREÇO GLOBAL 
e todas as demais cujas propostas situarem-se no limite de até 10% (dez por cento) acima do menor valor verificado. 
 
6.3.3.2 – Se não houver, no mínimo, 3 (três) propostas comerciais nas condições definidas no subitem 
anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 3 (três), para que 
seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os valores oferecidos nas propostas 
apresentadas. 
 
6.3.4 – Selecionadas as propostas, será dado início à etapa de lances verbais pelas LICITANTES devidamente 
credenciadas, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 
 
6.3.5 – A convocação para a oferta de lances, pela Pregoeira, terá como referenciais os valores ofertados, iniciando-
se com a empresa ofertante do maior valor e finalizando com a ofertante do menor valor, devendo o lance ofertado 
cobrir o menor valor oferecido nas propostas apresentadas.  
 
6.3.5.1 – Na hipótese de duas ou mais propostas escritas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, 
será realizado sorteio pela Pregoeira para definir a ordem de apresentação dos lances verbais por seus autores. 
 
6.3.5.2 –A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes a Pregoeira considerar necessário. 
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6.3.6 – A Pregoeira poderá fixar em até 30 (trinta) minutos o tempo máximo total para o fechamento dos lances, 
devendo avisar as LICITANTES quando decidir pela última rodada de lances que poderá, inclusive, ocorrer antes 
do exaurimento do tempo máximo anteriormente estipulado. 
 
6.3.7 – Durante a etapa de lances verbais, a Pregoeira examinará os valores ofertados de modo a desclassificar 
propostas inexeqüíveis ou com valores excessivos. 
 
6.3.8 – A LICITANTE que não apresentar o seu lance, na forma indicada no subitem 6.3.5, quando convocada pela 
Pregoeira, será excluída da etapa de lances verbais e será mantido o último preço apresentado, para efeito de 
ordenação das Propostas. 
 
6.3.9 – Não havendo lance(s) pela(s) LICITANTE(S), a Pregoeira considerará as propostas de preço iniciais para 
julgamento e classificação. Será classificada em primeiro lugar a proposta que apresentar o MENOR PREÇO 
GLOBAL  e que atender as exigências deste Edital e seus anexos, ressalvadas as hipóteses previstas nos 
artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
6.3.10 – Declarada encerrada a etapa de lances e ordenadas as propostas, a Pregoeira procederá à análise da 
Proposta de Menor Preço por Item, no que tange à sua aceitabilidade quanto ao objeto e valor, e decidirá 
motivadamente a respeito, verificando a participação de microempresas e empresas de pequeno porte que 
poderão se utilizar das prerrogativas previstas nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
6.3.11 – Havendo apresentação de apenas uma oferta e desde que esta atenda aos termos deste Edital e seus 
anexos, com valor compatível com os praticados pelo mercado, esta poderá ser aceita, podendo a Pregoeira 
negociar com a LICITANTE para obtenção de melhor preço. 
 
6.3.12 – Apurada a melhor proposta que atenda ao edital e seus anexos, a Pregoeira poderá, igualmente, negociar 
com o proponente para a obtenção de melhor preço, se for o caso. 
 
6.3.13 – Classificada a proposta de Menor Preço POR ITEM, será aberto o envelope contendo os documentos de 
habilitação da LICITANTE que a tiver formulado, decidindo a Pregoeira quanto à sua habilitação ou inabilitação.  
 
6.3.14 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital para habilitação, a LICITANTE será declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
 
6.3.15 – Se a oferta não for aceitável ou a LICITANTE não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira 
examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até apuração de uma proposta aceitável, cujo 
proponente atenda a todas às exigências deste Edital e seus anexos. 
 
6.4 – No julgamento das propostas e da habilitação a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas e dos documentos e nem a validade jurídica destes, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 
 
6.5– Ao final da sessão, após declarada a vencedora pela Pregoeira, qualquer LICITANTE poderá manifestar, 
motivadamente, sua intenção de interpor recurso, devendo constar em ata a síntese das suas razões. 
 
6.5.1 – Ocorrendo o disposto no item anterior, a Sessão será suspensa e adotados os procedimentos cabíveis, na 
forma do disposto no item 7.2 e seus subitens. 
 
6.6 – Após o fechamento do pregão e assinatura da Ata da Sessão pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelos 
representantes das empresas, serão devolvidos os envelopes dos Documentos de Habilitação das LICITANTES 
remanescentes, à exceção dos relativos aos 2º (segundo) e 3º (terceiro) colocados, que ficarão retidos até a 
assinatura do contrato pela LICITANTE vencedora. 
 
6.7 – No caso da Sessão do Pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as suas 
fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda da Pregoeira e serão exibidos, 
ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na Sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 
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6.7.1 – Somente será considerada habilitada a LICITANTE que houver preenchido os requisitos de Habilitação na 
data da Primeira Sessão e que apresentar, na Sessão de prosseguimento, os documentos atualizados que 
porventura estejam vencidos. 
 

07–IMPUGNAÇÃO, ESCLARESCIMENTOS E RECURSOS 

 
7.1 – IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS 
 
7.1.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, apontando as falhas e 
irregularidades que o viciaram, devendo a Prefeitura Municipal, através da Pregoeira Oficial, julgar e responder 
sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
7.1.2 – A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a caracterizará como tal, 
recebendo tratamento como mera informação. 
 
7.1.3 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 
 
7.1.4 – As dúvidas surgidas na aplicação deste Edital serão esclarecidas pela Pregoeira, respeitada a legislação 
pertinente, facultando-se às LICITANTES formular consultas, devendo as mesmas serem formalizadas POR 
ESCRITO (correspondência ou e-mail) no prazo estipulado no subitem 7.1.1 
 
7.1.4.1 – As respostas, quando de caráter geral, serão afixadas no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de 
Passa Vinte e publicadas em jornal de circulação regional. 
 
7.1.4.2 – As dúvidas e/ou esclarecimentos de caráter interpretativo e sem relevância, que não venham a influenciar 
no entendimento e participação dos proponentes serão respondidas diretamente as LICITANTES através de telefone 
ou correspondência eletrônica. 
 
7.2 – RECURSOS 
7.2.1 – Dos atos e decisões relacionados com o Pregão, cabe Recurso nos seguintes casos: 
 
a)  resultado do julgamento da proposta de preço e/ou da habilitação da LICITANTE vencedora; 
b)  anulação ou revogação do Pregão. 

 
7.2.2– A manifestação da intenção de interpor recurso de que trata a alínea"a"do subitem 7.2.1 deverá ser feita ao 
final da sessão, com registro em ata da síntese das suas razões.  
 
7.2.2.1 – A falta de manifestação imediata e motivada de recorrer importará a decadência do direito de recurso, 
ficando a Pregoeira autorizado a adjudicar o objeto da licitação à LICITANTE que tenha proposto na Melhor Preço 
Por Item na Planilha para Cotação de Preços – Anexo VI. 
 
7.2.2.2 – Havendo manifestação de interposição de recurso será concedido o prazo de até 3 (três) dias para 
apresentação das razões relacionadas à intenção manifestada, ficando as demais LICITANTES, desde logo, 
intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão ao término daquele prazo, sendo-
lhes assegurados vista imediata aos autos.  
 
7.2.2.3 – A não apresentação de razões configurará a desistência do direito de recorrer. 
 
7.2.2.4– Não serão aceitos como Recursos as alegações que não se relacionem com as razões indicadas pela 
LICITANTE na sessão pública, conforme subitem 7.2.2. 
 
7.2.2.5 – O Recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a 
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
7.2.3 – O Recurso de que trata a alínea "b"  do subitem 7.2.1 deverá ser interposto no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis a contar da intimação dos atos. 
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7.2.3.1 –A intimação dos atos referidos na alínea “b” do subitem 7.2.1 será feita mediante publicação no Diário 
Oficial do Estado de Minas Gerais. 
 
7.2.4 –O recurso deverá obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não ser conhecidos:  
 
a) Ser dirigido ao Prefeito Municipal de Passa Vinte, aos cuidados da Pregoeira, no prazo determinado no subitem 
7.2.2.2, nos casos referidos na alínea“a” do subitem 7.2.1 deste edital; 
b) Ser dirigido ao Prefeito Municipal de Passa Vinte, nos casos referidos na alínea “b” do subitem  7.2.1, no prazo 
determinado no subitem 7.2.3,nos termos do art. 109, inciso I, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666/93, por intermédio 
da autoridade que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 
em até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, pela autoridade superior; 
c)    Ser apresentado pelo representante Legal ou credenciado da LICITANTE, devidamente comprovado. 
 
7.3 – Os recursos e/ou as impugnações deverão dar entrada na Prefeitura Municipal de Passa Vinte, no mesmo 
endereço constante ao final deste Edital, até às 16 horas do dia de seus respectivos vencimentos. 
 
7.3.1 – Não serão considerados Recursos ou Impugnações enviados por fax ou por qualquer tipo de correio 
eletrônico. 
 
7.3.2 – Os Recursos ou Impugnações, quando enviados por via postal ou equivalente (serviços especializados de 
entrega, transportadoras etc.), somente serão considerados se derem entrada no Protocolo da Prefeitura Municipal 
de Passa Vinte até a data e hora definidas no subitem 7.3, independentemente da data e horário da postagem ou 
da remessa. 
 

08–ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
8.1 – Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto da licitação a LICITANTE declarada 
vencedora, com posterior homologação do resultado pela autoridade competente. 
 
8.2 – Impetrado recurso, após decidido, a Pregoeira divulgará a decisão, mediante publicação em jornal de 
circulação regional e no quadro de avisos da Prefeitura. A autoridade competente de Passa Vinte adjudicará o 
objeto à Licitante vencedora e  homologará o procedimento licitatório. 

09 - CONTRATAÇÃO 

9.1 – A LICITANTE vencedora, doravante denominada ADJUDICATÁRIA, será convocada para assinatura do 
contrato de prestação de serviços.  
 
9.1.1 – Após a convocação, a ADJUDICATÁRIA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato. 
 
9.1.2 – A ADJUDICATÁRIA, desejando solicitar prorrogação do prazo para assinatura do contrato, deverá 
apresentar justificativa, por escrito, que poderá ser ou não acatada pela Prefeitura Municipal de Passa Vinte. O 
prazo de convocação poderá ser prorrogado apenas uma vez. 
 
9.2 – A recusa injustificada por parte da ADJUDICATÁRIA,para assinatura do contrato, ou ainda, o descumprimento 
do disposto nas alíneas “a” e “b” do item 10.2, no ato da assinatura do contrato, caracteriza o descumprimento total 
da obrigação assumida, sujeitando-se a ADJUDICATÁRIA infratora ao pagamento de multa correspondente a 5% 
(cinco por cento) do valor da proposta, além de outras sanções legais cabíveis. 
 
9.3 – Não atendendo a ADJUDICATÁRIA à convocação para assinatura do contrato ou deixando de fazê-lo por 
qualquer motivo a ele imputado, convocar-se-á outra LICITANTE, segundo a ordem de classificação, caso não haja 
interesse da Prefeitura Municipal de Passa Vinte na realização de nova licitação, nos termos do art. 64 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
9.3.1 – Na convocação das Licitantes remanescentes será observada a classificação final da sessão originária do 
Pregão, devendo a(s) convocada(s) apresentar(em) os Documentos de Habilitação cujas validades tenham-se 
expirado no prazo transcorrido desde a data da primeira sessão. 
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10- OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

10.1 – Sem prejuízo das disposições previstas em lei obrigar-se-á a CONTRATADA a: 
 
10.1.1 – Assegurar a boa qualidade da prestação dos serviços. 
 
10.1.2 – Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por danos e prejuízos que causar, por 
descumprimento, omissões ou desvios no objeto deste Pregão. 
 
10.2 – As demais obrigações e responsabilidades das partes contratantes estão definidas e detalhadas na Minuta 
de Contrato – Anexo II. 

11- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1 – Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de 
Passa Vinte e será descredenciado do Cadastro Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas aplicáveis e demais cominações legais, previstas na Minuta de Contrato – Anexo II, a LICITANTEque: 
Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato; 
a) Deixar de entregar documentação exigida ou apresentar documentação falsa no certame; 
b) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
c) Não mantiver a proposta; 
d) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
e) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
 
11.2 – As sanções decorrentes do descumprimento contratual estão indicados na Minuta de Contrato – Anexo II. 
 
11.3 – As penalidades serão aplicadas, após regular processo administrativo, garantido os princípios da ampla 
defesa e do contraditório.  

12- CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA CONTRATAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1 – A forma de apresentação do faturamento, a forma de pagamento e as condições de reajuste estão definidas 
na Minuta de Contrato – Anexo II. 
 
12.2 – Os recursos destinados ao pagamento decorrente do objeto da presente licitação correrão à conta das 
dotações orçamentárias do exercicio de 2022. 
 
4.4.90.51.00.2.04.01.15.452.0007.1.0009 00.02.08 OBRAS DE EXTENSÃO E MELHORIAS REDE ELÉTRICA 

13 - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

13.1 – Nenhuma das partes poderá ser responsabilizada por atrasos ou eventuais prejuízos resultantes de “Caso 
Fortuito ou de Força Maior”. 
 
13.2 – Como procedimento para justificar a ocorrência de “Caso Fortuito ou de Força Maior”, as partes se obrigam, 
no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de tal ocorrência, a dar ciência, por escrito, à outra parte, da 
existência da força maior ou caso fortuito, apresentando as necessárias comprovações. 
 
13.2.1 – A parte notificada terá o prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data de recebimento da notificação da outra 
parte, para considerar justificada ou não a alegação da ocorrência de “Caso Fortuito ou Força Maior”. 
 
13.3 – Nas hipóteses em que o “Caso Fortuito ou Força Maior” forem aceitos, poderão ser prorrogados os demais 
prazos, automaticamente, por tantos dias quantos durarem as causas impeditivas, não se lhes aplicando quaisquer 
multas. 

14- CONDIÇÕES GERAIS DO PREGÃO 
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14.1 – É facultado a Pregoeira ou autoridade superior: 
 
A) proceder consultas ou diligências que entender cabíveis, interpretando as normas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a 
segurança da contratação; 
B) relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins de habilitação e classificação do 
proponente, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da Proposta e o ato não acarrete violação aos 
princípios básicos da Licitação; 
C) convocar as LICITANTES para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento de suas 
propostas.   
 
14.2 – Fica entendido que toda a documentação apresentada pelas LICITANTES se completa entre si, de modo que 
qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado como especificado e 
válido, na hipótese de possíveis divergências futuras, quaisquer que sejam. 
 
14.3 – Nenhuma indenização será devida as LICITANTES pela apresentação da documentação ou elaboração das 
propostas de que trata o presente Edital. 
 
14.4 – Os termos dispostos neste Edital e as constantes dos demais Anexos se completam entre si, reportando um 
instrumento ao outro em caso de dúvidas ou omissões. 
 
14.5 – Para atender a seus interesses, a Prefeitura Municipal de Passa Vinte reserva-se o direito de alterar 
quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos 
no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
14.6 - Os envelopes mencionados no item 6.6 deste edital estarão disponíveis para devolução às interessadas pelo 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias,encerrado esse prazo, os envelopes não retirados serão considerados 
inservíveis e inutilizados, juntamente com o seu conteúdo, pela PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO da Prefeitura 
Municipal de Passa Vinte. 
 
14.7 – Todos os procedimentos relativos à presente licitação, inclusive quanto aos casos omissos, se subordinam 
aos princípios e disposições contidas nas legislações mencionadas no preâmbulo deste Edital. 
 
14.9 - Casos omissos e expecionais serão analisados pela Administração em momento oportuno. 
 
14.10 – Fica eleito o foro da Comarca de Aiuruoca, Estado de Minas Gerais, para solucionar quaisquer questões 
oriundas desta licitação. 
 

 
Passa Vinte, 14 de outubro de 2022. 

 
_____________________________________________________________ 

Angélica Fonseca Faria 
Pregoeira Oficial 

Prefeitura Municipal de Passa Vinte 
 
 
 
 

De Acordo: _____________________________________ 
Procurador Jurídico 

Joao Cipriano de Araújo Neto 
OAB MG 142.591 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

01 – Objeto: 

 
1.1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTENSÃO DE REDE PARA 
ILUMINAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL, conforme normas e condições definidas neste ato Edital e em 
seus anexos. 
 

N° Serv Cód Descrição UND Valor Val. Total 

001 - Extensão de 0,198 Km de rede média tensão 

monofásica protegida.  

Extensão de um total de 0,306 km de rede de 

baixa tensão bifásica isolada e instalação de 02 

transformadores monofásicos de 37,5 Kva. 

SERV 144.336,61 144.336,61 

 
 

2.0 DA JUSTIFICATIVA 

 
2.1 - Justifica-se a contratação para atendimento à população, no que diz respeito às necessidades de iluminação 
pública e continuidade do fornecimento de energia elétrica. Com necessidade de extensão da rede elétrica, 
iluminação viária, iluminação de praças logradouros e diversos locais de usos públicos, fazendo-se necessário a 
abertura de procedimento licitatório. 
 

3.0 PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA: 

 
3.1 - A Empresa fica obrigada a entregar as obras em um prazo de 90 (noventa) dias após a emissão da ordem de 
serviço, nas condições estabelecidas neste Termo.  

 
3.2 - A Ordem de Serviço será assinada junto ao Setor de Compras do Município de Passa Vinte. 

 
3.3 – Os projetos devem ser enviados à Cemig para aprovação e execução conforme programação da própria 
Cemig. 
 

4.0 – PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA. 

 
4.1- O prazo de garantia das obras não poderá ser inferior a 05 (cinco anos) a contar da emissão do recebimento 
definitivo. 

 
4.2 - Durante o prazo de garantia das obras o fornecedor fica obrigado a substituir o material defeituoso no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias. 

 
4.3 – O pagamento dos serviços serão 50% após conclusão da obra e 50% após entrega de cópia do Comunicado 
de Conclusão de Obra emitido pela CEMIG. 
 

5.0 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

5.1- No julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor valor global, sendo levados em 
consideração também, critérios objetivos definidos no Edital, que não deverão contrariar as normas e princípios 
estabelecidos na Lei nº. 8.666/1993. 

6.0 - MISSÃO E COMPROMISSO DA CONTRATADA 
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6.1 Caberá à CONTRATADA, na abrangência desse Objeto licitado, desenvolver todos os serviços inerentes, 
visando atingir os resultados e o desempenho estabelecido no Contrato e anexos, assegurando sempre o 
cumprimento das Normas Brasileiras, (ABNT/NBR/CEMIG) zelando pela qualidade, especificações de projeto, 
documentação técnica e as recomendações da fiscalização. 
 

7.0 - ABRANGÊNCIA 

 
7.1 - Os serviços objetos deste edital, abrangem a extensão territorial do Município de Passa Vinte. 
 

8.0 – EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  

 
8.1 São as extensões, ampliações das novas redes de iluminação pública, distribuição e/ou modificações de redes 
existentes, seja em âmbito urbano ou rural, aéreas ou subterrâneas, para a atendimento a novos pontos, residências, 
industriais ou infraestruturas, nas classes e níveis de tensões determinadas.   
 
8.2 As extensões e modificações de rede são necessárias para atender à demanda de novas instalações e ao 
crescimento urbano, com a implantação de novos postes, cabos, transformadores, pontos de iluminação pública, 
em estrutura existente de propriedade da concessionária ou com implantação de novas estruturas, abrangendo 
também quando necessária, a reforma da rede de alimentação existente.   
 
8.3 Obras e serviços de implantação de postes, caixas de passagem, linhas de dutos, estações transformadoras, 
com lançamento de alimentadores e seus acessórios, para novos pontos, constituem a extensão / ampliação de 
rede de energia elétrica.   
 
8.4 Obras e serviços de instalação de novos pontos e/ou substituição de postes exclusivos de iluminação, luminárias 
e seus acessórios por outro modelo, seja mais eficiente, de forma a possibilitar um ganho de Luminosidade, podendo 
ou não haver modificação na rede elétrica, constitui-se numa ampliação da iluminação pública.   
 
8.5 Obras e serviços de remoção ou relocação de postes existentes para atendimento a soluções de interferência 
e/ou ampliações de infraestrutura urbana, ou a necessidade de reforma de rede existente para possibilitar uma nova 
extensão, constituem a modificação de rede de energia elétrica.   
 
8.6 Os municípios consorciados são atendidos pela concessionária de distribuição de energia elétrica CEMIG, 
portanto devem ser respeitadas as particularidades e as normas estabelecidas por cada uma. 

    
8.7 Para a execução das obras de Iluminação Pública e extensão de Rede de Energia Elétrica a contratada deverá 
elaborar o projeto elétrico executivo, além de preparar e apresentar o dossiê de “obras Part” à Concessionária, que 
deverão ser submetidos a análise e aprovação. Os prazos para execução serão contados a partir da ordem de 
compra emitida pelo Contratante. 
 

9.0 - REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

 
9.1 - Para a execução dos serviços de extensão e ou modificação de redes de iluminação pública e distribuição, 
propostas neste edital, devem ser observadas as aplicações das normas abaixo em suas versões mais atuais sem 
a elas limitar-se. 
   
9.2 ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas: 
   
• NBR 5101 - Iluminação Pública; 
• NBR 15129 - Luminárias para Iluminação Pública;  
• NBR 14039 - Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV;  
• NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 
 
9.3 Normas de distribuição – CEMIG Distribuição S/A: 
   
• ND 2.1 - Instalações Básicas de Redes de Distribuição Aéreas Urbanas;  
• ND 2.2 - Instalações Básicas de Redes de Distribuição Aéreas Rurais;   
• ND 2.3 - Instalações Básicas de Redes de Distribuição Subterrâneas;  
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• ND-2.6 - Padrões e Especificações de Materiais e Equipamentos;  
• ND 2.7 - Instalações Básicas de Redes Aéreas Isoladas;  
• ND 2.9 - Instalações Básicas de Redes Compactas; 
• ND 3.1 - Projetos de Redes de Distribuição Aéreas Urbanas;  
• ND 3.2 - Projetos de Redes de Distribuição Aéreas Rurais;  
• ND 3.3 - Projetos de Redes de Distribuição Subterrâneas;  
• ND 3.4 - Projetos de Iluminação Pública;  
• ND 5.1 - Fornec. de energia em tensão secundária - Edificações individuais;  
• ND 5.2 - Fornec. de energia em tensão secundária - Edificações Coletivas;  
• ND 5.5 - Fornec. de energia em tensão secundária Rede Subterrâneas;  
• Manual de Construção de Redes de Distribuição por Particulares – PART em seus volumes, comunicados e 
anexos.   

 
9.4 Essas normas têm por objetivo fixar os critérios básicos para projetos e construções de redes de distribuição 
aéreas urbanas aéreas ou subterrâneas, rurais e iluminação pública, de modo a garantir as mínimas condições 
técnicas, econômicas e de segurança necessárias a um adequado fornecimento de energia elétrica pela 
concessionária local. 
 

10 - RECURSOS DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES   

 
10.1 É de inteira responsabilidade da Contratada o treinamento, qualificação e quantificação dos recursos de mão-
de-obra, Equipamentos essenciais para execução dos serviços propostos, composto por veículos com 
compartimento para acomodação de ferramentas, equipamentos e materiais, incluso equipamento hidráulico, 
possuir acomodação da equipe operacional de acordo com as Normas de Trânsito, inclusive sinalização adequada 
e instalações necessárias aos trabalhos para o cumprimento dos prazos e demais exigências contidas neste edital 
e seus Anexos, ficando sob sua responsabilidade os respectivos dimensionamentos. 
 

11 -  MÃO DE OBRA 

 
11.1 É de responsabilidade também da Contratada o pleno cumprimento das leis e normas regulamentares do 
Ministério de Trabalho e Emprego (MTE) para execução dos trabalhos e das condições de segurança e higiene, 
cabendo exclusivamente à Contratada a responsabilidade por ações trabalhistas, previdenciárias e/ou acidentárias 
promovidas por seus empregados. 
 
11.2 Dentre os trabalhos de administração do contrato, a Contratada deverá manter preposto responsável pela 
execução contínua dos serviços, o qual deverá atender imediatamente às solicitações do Contratante.    
 
11.3 É importante que o licitante deverá prever todos os custos pertinentes a sua infraestrutura de mão de obra 
necessária para execução dos serviços, tais como:   
 
• Mobilização;   
• Desmobilização;   
• Administração direta e indireta;   
• Canteiro de obras - aluguel, energia elétrica, água, telefone, internet, etc;   
• Segurança na obra – técnico de segurança, materiais para sinalização (cones, fitas, cavaletes, passadiços de 
pedestres e veículos no caso de travessias de vias), EPIs, EPCs, etc;  
• Engenheiro residente;  
• Equipe operacional essencial para execução dos serviços propostos;   
• Encarregados; 
• Eletricistas e seus ajudantes;  
• Motoristas;  
• Operadores de guindauto/Munck; 
• Demais custos pertinentes à estrutura;   
 

12 -  FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

 
12.1 Todos os materiais necessários à execução dos serviços objeto do presente edital e seus anexos, serão 
fornecidos pela Contratada, inclusive os de uso corrente tais como: fitas isolantes em geral, pastas, panos, estopas, 
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cremes, sabão, massa para calafetar, massa isolante, tintas, primers, removedores, solventes, tijolos, areia, pedra, 
cimento, concreto, ferragem, tela, etc. 
 

13 -  AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS 

 
13.1 Os materiais que serão utilizados na execução dos serviços deverão ser adquiridos em conformidade com as 
homologações dos fabricantes pela concessionária (CEMIG), dos quais serão inspecionados, a critério único e 
exclusivo, pela mesma antes da execução dos serviços. Devem ser observados as características quanto a classe 
de tensão primária e secundária, capacidade de condução de corrente, NBI, fator de potência, suportabilidade a 
corrente de curto circuito, classe de isolamento, ruptura mecânica, potência e etc. 
 

14 -  DEFINAÇÃO GERAIS 

 
14.1 - Para efeitos da presente licitação, são apresentadas as seguintes definições: 
 
14.1.1 - PROJETO EXECUTIVO - Consiste do conjunto de desenhos, cálculos, formulários, levantamentos, 
cadernetas e outros que compõem o dossiê de Obra PART (Programa de Ampliação da Rede por Terceiros), sendo 
as informações necessárias para atendimento às exigências legais em vigor, incluindo critérios e procedimentos 
para dimensionamento do circuito elétrico, carga instalada, suportabilidade de atendimento a demanda, estudos de 
viabilidade, dimensionamento mecânico e elaboração de projetos de interferências, que envolvem de travessias e 
sinalização de redes, conforme normas específicas.   
 
14.1.2 Para elaboração de um projeto de sistema de iluminação pública eficiente deve-se atender às necessidades 
visuais dos seus usuários, além de utilizar adequadamente as tecnologias eficientes disponíveis no mercado, o que 
requer conhecimento dos principais fundamentos pra iluminação de logradouros públicos, além das principais 
características dos equipamentos eficientes disponíveis. Para isso devem ser observados:   
 
• Classificação do Tipo de Via;  
• Classificação do Volume de Tráfego em Vias Públicas;  
• Níveis Luminotécnicos;  
• Escolha de Lâmpadas e Luminárias;  
• Altura de Montagem e Espaçamento entre Postes;  
• Disposição de Postes e Luminárias;  
• Cálculos Luminotécnicos.  
 
14.2 PROJETOS DE MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: 
 
Os projetos para melhoria de sistemas de iluminação pública existentes devem buscar a redução da potência 
instalada sempre que possível, assegurando a qualidade do serviço. Estes projetos têm como principal objetivo, a 
substituição dos equipamentos existentes por outros de eficiência e vida útil mais elevadas.  
 
Deve ser realizada uma inspeção no sistema de iluminação pública existente, identificando os tipos e quantidades 
de lâmpadas, luminárias e demais equipamentos passíveis de substituição, visando a adequação de todo o sistema 
aos padrões de eficiência e as normas técnicas aplicáveis. 
 
14.3 PROJETOS DE EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   
 
Os principais pontos que devem ser considerados na elaboração de projetos de novos sistemas de iluminação 
pública eficientes em áreas urbanas ainda não iluminadas são:   
 
• Classificação dos logradouros por tipo de via e por volume de tráfego de veículos e pedestres;  
• Essa classificação deverá ser feita em conformidade com a norma NBR 5101;  
• Definição dos parâmetros luminotécnicos adequados;  
• Definir os níveis de iluminação a serem alcançados de acordo com a norma NBR 5101;  
• Definir a localização dos pontos com luminárias;  
• Escolha dos materiais e equipamentos;  
• Cálculo do iluminamento, com o objetivo de verificar se os valores proporcionados pela distribuição fotométrica;  
• Definir a forma de acionamento da iluminação; 
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• Elaborar o projeto executivo de expansão e reforço da rede de média e baixa tensão, quando for o caso. 
 
14.4 - EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO  
Envolve o prolongamento da rede existente para alimentação de uma nova carga.   
 
14.5 - MODIFICAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO  
Alteração de uma rede existente para adequação aos padrões exigidos.   
 
14.6- REDES E LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO 
Conjunto de estruturas, utilidades, condutores e equipamentos elétricos, aéreos ou subterrâneos, utilizados para a 
distribuição da energia elétrica, operando em baixa e média de distribuição. Geralmente, as linhas são circuitos 
radiais e as redes são circuitos malhados ou interligados.   
 
14.7 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA (RDU)  
Tipo de rede de distribuição projetada e construída em vias públicas.   
  
14.8 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO (RDR)  
Tipo de rede de distribuição projetada e construída em locais com características rurais. 
   
14.9 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA (RDA)  
Rede de Distribuição Aérea. É a rede da concessionária onde os equipamentos e condutores são instalados de 
forma aérea a partir das subestações.   
 
14.10 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO SUBSTERRÃNEA (RDS)  
Rede de Distribuição Subterrânea. É a rede da concessionária onde os equipamentos e condutores são instalados 
de forma subterrânea a partir das subestações. 
   
14.11 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO (SDBT)  
Conjunto de redes de distribuição e de equipamentos associados em tensões nominais inferiores ou iguais a 1 kV.   
 
14.12 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO (SDMT)  
Conjunto de linhas de distribuição e de equipamentos associados em tensões típicas superiores a 1 kV e inferiores 
a 69 kV, na maioria das vezes com função primordial de atendimento a unidades consumidoras, podendo conter 
geração distribuída.  
                    
14.13 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS (BT)  
Parte do sistema elétrico de distribuição que deriva dos transformadores ligados às redes primárias (MT) e se destina 
ao suprimento dos consumidores atendidos em tensão secundária e da iluminação pública.   
 
14.14 - ESTAÇÃO TRANSFORMADORA  
Conjunto destinado a alimentar circuitos de Iluminação Pública, composto por transformadores e respectivos 
equipamentos de comando e proteção.    
 
14.15 - CLASSE DE TENSÃO  
Representa o valor inteiro mais aproximado da Média Tensão de Trabalho utilizado por fabricantes de materiais e 
equipamentos elétricos para homogeneizar características de produtos.  
  
14.16 - CARGA INSTALADA  
Soma das potências nominais dos equipamentos elétricos instalados na unidade consumidora e em condições de 
entrar em funcionamento, geralmente expressa em quilowatts (kW).   
 
14.17 - DEMANDA  
Média das potências elétricas ativas ou reativas, solicitadas ao sistema elétrico pela parcela da carga instalada em 
operação na unidade consumidora, durante um intervalo de tempo especificado.   
 
14.8 - LOTEAMENTO: 
Subdivisão de gleba de terreno em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação, de 
logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes, cujo projeto tenha sido 
devidamente aprovado pela respectiva Prefeitura Municipal ou, quando for o caso, pelo Distrito Federal; 



 

________________                                                                                                                                                                   ________________ 
   Visto Pregoeira                                                                                                                                                                           Visto Jurídico             
 

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG 
CNPJ 18.338.210/0001-50 

Telefax: (32)3296-1131 ou (32) 3296-1201 

 

P
ág

in
a1

9
 

 
14.19 -DERIVAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO  
Ligação feita em qualquer ponto de uma rede de distribuição para ramal de alimentador, transformador ou ponto de 
entrega.  
  
14.20 - PONTOS FORÇADOS  
São pontos obrigatórios em um projeto e devem ser os primeiros a serem definidos (p.ex. esquinas e futuras 
derivações).  
  
14.21 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA   
 

14.21.1 Parte da rede de distribuição destinada à iluminação de avenidas, ruas, praças, etc, incluindo 
postes, condutores, comandos, braços, luminárias, lâmpadas, etc.   

 
14.21.2 Iluminação pública convencional - Iluminação pública cujas instalações, critérios de projeto e 
equipamentos devem estar de acordo com as normas e padrões estabelecidos pela concessionária e o 
CIMARGE.   

 
14.21.3 Iluminação pública especial - Os projetos especiais de iluminação são aqueles alimentados por 
RDS, onde os postes utilizados são exclusivos para a iluminação pública.  

  
14.21.4 Iluminação pública em segundo nível – Iluminação pública específica para pedestres que utiliza 
os postes de rede aérea ou subterrânea.   

    
14.22 - LOCAÇÃO DOS POSTES  
 

14.22.1 Consiste na locação física dos postes, observando-se os requisitos de espaçamento, de 
segurança, de iluminação pública desejável, etc. A locação dos postes ao longo das ruas e avenidas 
deve ser iniciada pelos pontos forçados (por exemplo: futuras derivações, esquinas, etc.). 

 
14.22.2 Para locação de postes exclusivos de iluminação pública, observar o item Nº 54 deste edital.  
Quanto os postes de extensão de rede, procurar locar, sempre que possível, na divisa dos lotes. Na 
impossibilidade, locar no meio do lote. Procurar locar prevendo futuras extensões da rede, para evitar 
remoções desnecessárias. Evitar locação de postes em frente a portas, janelas, sacadas, garagens, 
marquises, anúncios luminosos, etc. 
 
14.22.3 Evitar que a posteação passe do mesmo lado de praças, jardins, escolas, igrejas e templos, que 
ocupem grande parte da quadra evitar possíveis interferências com tubulações subterrâneas de água, 
esgoto, gás, rede de telecomunicações, galerias de águas pluviais, etc.   
 
14.22.4 Consultar os Órgãos Municipais para a locação dos postes e sobre planos futuros de 
urbanização, incluindo a possibilidade de plantio de árvores.  

  
14.24 - PODAS DE ÁRVORES  
 

14.24.1 Deverão ser obedecidas as normas dos Órgãos Ambientais Municipais e toda a legislação 
ambiental pertinente, bem como as normas regulamentadoras cabíveis do Ministério do Trabalho e 
Emprego, vigentes. Evitar desmate de árvores e demais formas de vegetação, em áreas de preservação 
permanente, quando da falta de alternativa locacional, deverá obter licença especifica para este fim.   

 
14.24.1 Em algumas vias face a necessidade de implantação de rede e/ou iluminação pública será 
necessário realizar podas de galhos de árvores que estiverem no encaminhamento da nova rede;   

 
14.24.2 Na face de elaboração de projetos deverá ser emitido o levantamento ambiental onde estão 
relacionados as consoantes e suas tratativas, este é parte integrante do dossiê de Obra PART;   

 
14.24.3 As equipes que podarão as árvores deverão utilizar equipamentos de proteção e ferramentais 
necessários para a utilização deste fim;   
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14.24.4 O operador de motosserra deverá possuir a referida certificação para operar o equipamento, 
devendo esta ser apresentada no ato da assinatura do contrato e mantida sob arquivo para fins de 
fiscalização.    

 
14.25 - DIMENSIONAMENTO MECÂNICO  
 
Refere-se ao dimensionamento de postes e tipos de estruturas. 
 
14.26 - VÃO  
 
É a distância em metros entre um Poste e outro numa Via Pública. Em geral o “VÃO” é igual a 40 (quarenta) metros.   
 
14.27 - PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TIPO AÉREO   
 
É o conjunto constituído por uma luminária e seus acessórios, sustentada por estrutura pertencente à concessionária 
ou à própria Prefeitura, cujo circuito alimentador é constituído de condutores instalados ao ar livre. 
   
14.28 - PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TIPO SUBTERRÂNEO 
   
É o conjunto constituído por uma luminária e seus acessórios, além de postes, braços, suporte ou colunas, e cujo 
circuito alimentador compõe-se de condutores instalados em eletrodutos subterrâneos ou enterrados diretamente 
no solo, sejam de propriedade da concessionária ou da Prefeitura.   
 
14.29 - PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TIPO ORNAMENTAL   
 
É o conjunto de concepção estética, auto-suportado através de postes de aço, de alumínio ou ferro fundido, 
constituído por bases, colunas, braços e suportes também em aço ou ferro fundido ou alumínio fundido, para a 
iluminação de praças, avenidas duplicadas, trevos, etc. São também classificadas como ornamentais alguns pontos 
de iluminação específicos que estão localizadas em locais diferenciados valorizando monumentos públicos.   
 
14.30 - DUTO  
 
Parte de um sistema de cabeamento fechado de seção geral circular para condutores isolados e/ou cabos em 
instalações elétricas ou de telecomunicações, permitindo seu puxamento e/ou substituição, porém sem inserção 
lateral. 
   
14.31 - DUTO CORRUGADO  
 
Duto cujo perfil é corrugado ao longo de seu eixo longitudinal, podendo ser composto por uma ou mais paredes.   
 
14.32 - BANCO DE DUTOS  
 
Conjunto de linhas de dutos instalados paralelamente, numa mesma vala.   
 
14.33 - LINHA DE DUTOS  
 
Conduto elétrico feito com dutos, emendado topo a topo.   
 
14.34 - CIRCUITO SECUNDÁRIO  
 
Circuito alimentado por transformador de distribuição, de onde derivam os ramais de ligação para os consumidores 
de BT e para o suprimento da iluminação pública. Constitui-se de tronco e ramais. 
 

15 -   DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 
Os serviços a serem prestados de execução de obras e serviços de engenharia elétrica, para construção de 
extensão, da rede de iluminação pública, distribuição de energia elétrica urbana e rural abrangem atividades 
conforme as planilhas de quantidades anexas. Segue as especificações técnicas dos itens relacionados:  
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15.1 EXTENSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   
 

15.1.1 Os projetos de iluminação pública devem fornecer a todos os seus usuários segurança, conforto, 
alta eficiência e respeito ao meio ambiente, devem garantir as condições técnicas e econômicas básicas 
para a iluminação de vias e praças públicas, devendo ainda ser submetidos a análise técnica e aprovação 
da Contratante.  

  
15.1.2 Os produtos deverão ser homologados pela Cemig. 

 
15.2 DOS LOCAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   
 

15.2.1 Para elaboração de projetos devem ser observadas, os níveis de iluminância, o tipo de localidade 
que é classificada em função do número de consumidores, respeitar os limites de afastamento mínimo 
de segurança e a classificação de vias seguindo as disposições previstas no Código de Trânsito 
Brasileiro como: 

   
15.2.2 Vias urbanas: Via de trânsito rápido, via arterial, vias coletora e central, via local.  

 
15.2.3 Vias rurais: rodovia e estrada.   

 
15.3 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS   
 

15.3.1 LÂMPADAS 
 

15.3.1.1 As lâmpadas padronizadas na iluminação pública, suas características e utilização.  
  

15.3.1.2 As Lâmpadas a vapor de sódio (VS) devem ser utilizadas nos novos projetos de via pública ou 
extensão de rede, reforma e melhoramento. Também podem ser instaladas na iluminação pública 
decorativa de praças, em segundo nível, calçadões, fachadas e monumentos.   

 
15.3.1.3 As Lâmpadas a vapor metálico (VMT), podem ser utilizadas na iluminação de praças, em 
segundo nível, em áreas verdes, calçadões, bem como na iluminação de fachadas e monumentos. Em 
projetos de áreas históricas com RDS, essas lâmpadas devem ser obrigatoriamente utilizadas. Não é 
recomendável sua utilização na iluminação de pistas de rolamento de veículos devido ao alto custo de 
manutenção. 

 
15.3.1.4 Para projetos de extensão de iluminação pública 

 
 
15.3.2 LUMINÁRIAS   
 

15.3.2.1 Todas as luminárias padronizadas já devem possuir os equipamentos incorporados e de alto 
desempenho, priorizando a utilização das luminárias com vidro plano, devido a sua maior durabilidade. 
Em projetos de áreas integradas ao patrimônio histórico, a iluminação pública deve ser feita através de 
luminária tipo lampião colonial, postes de aço e suportes de parede, aprovados pelo IPHAN.    

 
15.3.2.2 A distribuição fotométrica desenvolvida para este lampião permite a completa visualização das 
principais características das edificações históricas como os telhados e sobrados.   
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15.3.3 POSTES, BRAÇOS E SUPORTES   
 

15.3.3.1 A iluminação pública é feita principalmente através da instalação de luminárias nos postes da 
rede aérea de distribuição de energia e projetos exclusivos de IP onde a utilização de posteação é 
exclusivamente para este propósito.   

 
15.3.3.2 Em projetos específicos de iluminação pública com RDS, devem ser utilizados postes de aço ou 
concreto especialmente desenvolvidos para estas instalações.   

 
15.3.3.3 Os postes de concreto de conicidade reduzida (RC) são recomendados para vias com 
velocidade ≤ 60 km/h, enquanto os postes de aço são recomendados para vias com velocidade ≥ 60 
km/h.  

               
15.3.3.4 Estes postes de iluminação pública são dimensionados apenas para os esforços mecânicos das 
luminárias e/ou projetores não podem ser instalados: cabos de RDA, telefonia, TV, transmissão de dados, 
placas de propaganda, etc. 

   
15.3.3.5 Para as cidades ou conjuntos históricos, o poste de aço é do tipo cônico escalonado com 
acabamento na cor preta. Este poste deve sempre ser uma alternativa ao suporte de parede devido a 
largura reduzida das calçadas.   

 
15.3.3.6 Os braços de iluminação pública são dimensionados apenas para os esforços mecânicos das 
luminárias e/ou projetores. Para projetos novos devem ser utilizados braços médios.   

 
15.3.4 CIRCUITOS   
 

15.3.4.1 Para circuitos exclusivos de iluminação pública, o dimensionamento dos condutores, tensão 
nominal e os cálculos da queda de tensão, devem ser observados, respeitando os limites mínimos para 
adequada alimentação nominal do conjunto reator/lâmpada.  

  
15.3.4.2 Os circuitos são exclusivos de iluminação pública, sendo parte dos ativos dos municípios e seu 
consumo faturados pela concessionária e não podem, em nenhuma hipótese, serem compartilhados por 
terceiros. Exemplo: a fiscalização eletrônica de velocidade, monitoramento de vídeo, telefonia móvel ou 
fixa, etc. 45.4.3. As características dos condutores padronizados podem ser observadas na ND 3.3 - 
Projetos de Redes de Distribuição Subterrâneas e ND 2.7 - Instalações Básicas de Redes Aéreas 
Isoladas 

  
15.3.5 CAIXAS DE PASSAGEM 
 

15.3.5.1 As caixas de passagem devem ser instaladas ao lado do poste da rede aérea para a descida 
dos condutores de alimentação da RDS. Também devem ser instaladas junto aos postes que contenham 
luminária e em cada derivação forçada provocada por obstruções diversas ou criação de curvas reversas. 

    
15.3.5.2 As características de tipos, dimensionamentos das caixas de passagens e seus acessórios 
podem ser observadas nas ND 2.3 - Instalações Básicas de Redes de Distribuição Subterrâneas e ND 
3.4 - Projetos de Iluminação Pública.   

 
15.3.6 DUTOS E ELETRODUTOS  
  

15.3.6.1 Os eletrodutos devem ser projetados para terem no máximo uma área ocupável pelos 
condutores de 40%. Os eletrodutos de descida são os de aço galvanizados a fogo padronizados pela 
NBR-5598. 

   
15.4 INSTALAÇÃO/SUBSTITUIR POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP)  
 
Os itens de serviço de instalação, substituição e remoção dos itens da planilha, correspondentes a instalação de 
postes, devem incluir as operações de: 
 
15.4.1 INSTALAR POSTE  
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Corresponde a instalação de postes e devem incluir as operações de: 
 
• Transporte dos materiais e equipamentos necessários do almoxarifado ao local da obra.  
• Abertura de cava, aprumo e Implantação do poste, instalação de escora, concretagem da base, recomposição do 
passeio.  
• Instalação de caixa de passagem, abertura de vala, instalação de dutos; 
• Lançamento dos condutores, amarrações, ligações, conexões;  
• Confecção de aterramentos;  
• Poda de árvores necessárias. Ou seja todos os serviços e materiais necessários ao seu bom funcionamento. 
   
15.4.2 SUBSTITUIR POSTE 
  
Corresponde à retirada de um poste equipado, podendo incluir as operações de:  
 
• Devolução dos materiais salvados ao almoxarifado da concessionária ou Prefeitura, quando de ativos de 
iluminação pública.  
• Retirada e reinstalação de todos os materiais e equipamentos instalados no poste, incluindo conjunto de iluminação 
pública.  
• Retirada e reinstalação, aprumo e Implantação do poste, instalação de escora, concretagem da base e 
recomposição do passeio.   
 
15.4.3 INSTALAR LUMINÁRIA    
 
Corresponde à instalação de um tipo de luminária em posteação existente, podendo incluir as operações de:  
 
• Devolução dos materiais salvados ao almoxarifado da concessionária ou Prefeitura, quando de ativos de 
iluminação pública;  
• Retirada da luminária antiga e seus acessórios instalados no poste, incluindo reator, base do relé e braço, quando 
necessário;  
• Instalação e nivelamento de luminária com reator acoplado, instalação de relé fotoelétrico, instalação de braço e 
numeração;  
• Lançamento dos condutores, amarrações, ligações, conexões;  
• Confecção de aterramentos ou seja todos os serviços e materiais necessários ao seu bom funcionamento.   
 
15.4.3 SUBSTITUIR LUMINÁRIA 
    
Corresponde à substituição de um tipo de luminária por outro mais eficiente, com ou sem troca do braço, podendo 
incluir as operações de:  
 
• Devolução dos materiais salvados ao almoxarifado da concessionária ou Prefeitura, quando de ativos de 
iluminação pública; 
• Retirada da luminária antiga e seus acessórios instalados no poste, incluindo reator, base do relé e braço, quando 
necessário;    
• Instalação e nivelamento de nova luminária com reator acoplado, instalação de relé fotoelétrico e numeração. 
 
CRITÉRIOS BÁSICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA 
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TIPOS DE LUMINÁRIAS, SUPORTES E POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.5 REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA (RDU)  
  
Extensão de rede de distribuição aérea urbana em média tensão, tendo como o padrão mínimo de atendimento 
estabelecido o de redes de distribuição protegidas, trifásicas ou monofásicas e para as redes de baixa tensão o 
padrão é o de cabos isolados. 
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15.5.1 REDES DE DISTRIBUIÇÃO PROTEGIDAS EM MÉDIA TENSÃO  
  
15.5.1.1 Esta modalidade de rede utiliza um cabo mensageiro de aço para sustentação dos espaçadores 
poliméricos, obtendo uma compactação da rede.  
 
15.5.1.2 Utiliza-se de espaçadores que têm a função de elemento de apoio para os condutores, dispondo-os em um 
arranjo losangular compacto (rede trifásica), ou em um arranjo vertical (rede monofásica), de modo que todo o 
esforço mecânico fique aplicado ao mensageiro, deixando os condutores ligeiramente tracionados.  
 
15.5.1.3 Os principais componentes da Rede de Distribuição Protegida são:  
 
15.5.1.4 Condutores: cabos de alumínio cobertos com uma camada de polietileno reticulado(XLPE), visando a 
redução da corrente de fuga em caso de contato acidental com objetos aterrados e a redução do espaçamento entre 
condutores. Cabe destacar que estes cabos, por serem apenas "encapados”, não podem ser classificados como 
"isolados eletricamente", como padrão será utilizado o cabo de 50mm²  
 
15.5.1.5 Mensageiro: cabo de aço, diâmetro 9,5 mm (3/8"), de alta resistência (AR ou HS);  
 
15.5.1.6 Espaçadores: peças injetadas de polietileno de alta densidade (HDPE), dotadas de anéis ou laços 
poliméricos para amarração dos condutores e mensageiro;  
 
15.5.1.7 Isoladores de pino e de ancoragem: peças confeccionadas em material polimérico, destinadas a promover 
o isolamento elétrico dos condutores da rede, em conjunto com os espaçadores;  
 
15.5.1.8 Braços suportes: ferragens destinadas à sustentação da rede.  
    
15.5.2 REDES ISOLADAS DE BAIXA TENSÃO    
 
15.5.2.1 O padrão mínimo de atendimento urbano e rural, estabelecido pela Distribuição, é o de redes isoladas de 
baixa tensão;  
 
15.5.2.2 - Rede secundária com cabos isolados multiplexados, como bitola mínima deve ser utilizado 3x1x70+70mm² 
e a rede secundária de transformadores monofásicos a bitola do cabo projetado deve ser 2x1x70+70mm². Os 
padrões de instalações básicas referentes a esse tipo de rede estão estabelecidos na ND-2.7.   
 
15.5.3 POSTEAÇÃO  
  
15.5.3.1 Devem ser utilizados preferencialmente postes de concreto seção circular nas redes urbanas e postes de 
concreto DT e ou madeira e este deve ser de no mínimo 11 metros. A determinação dos esforços nos postes será 
feita considerando-se as cargas devido às redes primárias, secundárias, ramais de ligação e outros cabos de uso 
mútuo.  
 
15.5.3.2 O esforço resultante deve ser calculado nas seguintes situações: - Ângulos; - Fins de rede; - Mudança da 
seção dos condutores; - Estruturas em situações de arrancamento e compressão; - Mudança de quantidade de 
condutores; - Esforços resultantes dos cabos de uso mútuo, etc.;   
 
15.5.4 ESTAÇÃO TRANSFORMADORA  
  
15.5.4.1 Em extensões com características urbanas e residenciais, devem ser utilizados transformadores de 45 kVA 
e 75 kVA, a distância máxima entre o transformador de distribuição e o último poste atendido por ele deve ser de 
160 m em circuitos trifásicos. Em projetos com transformadores monofásicos, a potência nominal dos 
transformadores utilizados deve ser 15kVA ou 37,5 kVA e a distância máxima entre o transformador de distribuição 
e o último poste atendido por ele deve ser de 120 m. 
   
15.5.5 INSTALAÇÃO/REMOVER/SUBSTITUIR POSTES   
 
Os itens de serviço de instalação, substituição e remoção dos itens da planilha, correspondentes a instalação de 
postes, devem incluir as operações de:   
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15.5.5.1 INSTALAR /INTERCALAR POSTE 
 
Corresponde a instalação de postes e devem incluir as operações de:  
• Transporte dos materiais e equipamentos necessários do almoxarifado ao local da obra e devolução dos materiais 
salvados.  
• Aprumo e Implantação do poste, instalação de escora, concretagem da base, profundidade aumentada, 
recomposição do passeio, se necessário, e estaiamento (inclusive instalação e/ou retirada de contraposte e poste 
servindo de contraposte). 
• Equipagem das estruturas primárias e secundárias.  
• Lançamento dos condutores, amarrações, ligações, conexões, instalação de coberturas protetoras.  
• Instalação e ligação de materiais e equipamentos de iluminação pública.  
• Instalação de equipamentos (transformadores, equipamentos de proteção, manobra, para-raios)  
• Confecção de aterramentos.  
• Instalação e ligação do(s) ramal(is) existentes.  
• Poda de árvores necessárias.  
• Instalação de cabos existentes de empresas de uso mútuo. Ou seja todos os serviços e materiais necessários ao 
seu bom funcionamento.   
 
15.5.5.2 REMOVER/SUBSTITUIR POSTE 
 
Corresponde à retirada de um poste equipado, podendo incluir as operações de:  
• Devolução dos materiais salvados ao almoxarifado da concessionária ou Prefeitura, quando de ativos de 
iluminação pública.  
• Retirada e reinstalação de todos os materiais e equipamentos instalados no poste, incluindo estruturas primárias 
e secundária, iluminação pública, ramais de ligação, transformadores, equipamentos de proteção e estaiamento 
(inclusive contra-poste) e coberturas protetoras;  
• Retirada e reinstalação, aprumo e Implantação do poste, instalação de escora, concretagem da base, profundidade 
aumentada e recomposição do passeio. 
 

_________________________________________ 
Alan Miranda da Fonseca 

Diretor do Departamento de Obras 
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ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 
O Município de Passa Vinte pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Major 

Francisco Candido Alves, 150 Centro, nesta Cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 18.338.210/0001-50, doravante 
denominado Contratante, neste ato representado atraves do Departamento Municipal de Obras e Defesa Civil e a 
empresa............................................, CNPJ/ ............... doravante denominada Contratada, neste ato representada 
por ................................................................, inscrito no CPF/MF sob o nº......................, portador da Carteira de 
Identidade nº ................, celebram este contrato de expectativa de fornecimento, sendo regido pela Lei Federal nº 
10.520/02, pela Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e pelo Decreto Municipal N.º 304, DE 04 DE FEVEREIRO 
DE 2017, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.078/90, da Lei Complementar Federal nº 123/06 e da Lei 
Complementar Federal nº 147/14, demais disposições aplicáveis e pelas Cláusulas seguintes: 
 
Cláusula Primeira - Da Vinculação e do Gerenciamento 
 
1.1 – Da Vinculação 
 
O presente Contrato está vinculado aos termos do Processo Administrativo nº 126/2022, Pregão Presencial nº 
34/2022, e à proposta da CONTRATADA, que integram este documento independentemente de transcrição. 
 
1.2 – Do Gerenciamento 
 
O acompanhamento e o gerenciamento deste Contrato serão exercidos pela CONTRATANTE, através do 
Departamento Municipal de Obras e Defesa Civil ao qual se reportará a CONTRATADA para resolução de quaisquer 
problemas decorrentes desta contratação. 
 
Cláusula Segunda – Do Objeto 
 
2.1 – Da Definição do Objeto 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTENSÃO DE REDE PARA ILUMINAÇÃO 
DO CONJUNTO HABITACIONAL. 
 
2.2 – Do Detalhamento do Objeto 
 
2.2.1 – A descrição do objeto e a quantidade de doses estimadas estão relacionados no Anexo I – Termo de 
Referência. 
 
Cláusula Terceira  – Do Preço e Prazo de Pagamento 
 
3.1 - Como remuneração, pagará o Município à Contratada a importância de R$ ..................... (..................... 
...................), de acordo com a prestação de serviço efetuada. O pagamento será efetuado, 30 (trinta) dias após a 
Ordem de Serviço e mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente. 
 
3.2 – O pagamento poderá ser feito por crédito em conta. 
 
3.3 - O pagamento pelo fornecimento do objeto licitado se dará da seguinte forma: 

 
3.3.1 - Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias, desde que a Nota Fiscal Eletrônica seja devidamente atestada e vistada 
pela unidade solicitante. 
 
3.4 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela 

vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 
 
3.5 – As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do País, com duas casas decimais, em 03 (três) 

vias. 
 
3.5.1 – Juntamente com a nota fiscal, a CONTRATADA deverá apresentar o certificado de regularidade do FGTS, 

Federal e Trabalhista. 
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3.6 – O CNPJ da CONTRATADA constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação 

apresentada no procedimento licitatório. 
 
3.7 – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidação quaisquer 

obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito 
ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 
 
Cláusula Quarta – Das Condições de execução do Objeto 
 
4.1 – A execução do Termo de Compromisso para prestação de serviço será fiscalizada por servidor designado, 
como dispuser a Ordem de Serviço – OS.   
 
4.2 – O serviço prestado em desacordo com a Ordem de Serviço ou com a proposta ofertada não será aceito e 
servirá como motivação para rescisão do termo de compromisso a ser firmado entre as partes. 
 
Cláusula Quinta – Do Prazo da Contratação e Da Prorrogação 
 
5.1 - O presente Instrumento terá vigência de 06 (seis) meses, contados a partir de sua assinatura podendo ser 
prorrogado conforme disposto no art 57 II da lei 8666/93.  
 
Cláusula Sexta – Das Condições para Pagamento 
 
6.1 – Da Forma de Apresentação do Faturamento: 
 
6.1.1 – A CONTRATADA deverá, a cada ordem de serviço, apresentar a sua Nota Fiscal ao Setor de Licitações da 
CONTRATANTE, que após a necessária conferência e registros a encaminhará ao setor responsável para 
providências do pagamento. 
 
6.1.2 – A Nota Fiscal deverá ser emitida da seguinte forma: 
 
Nominal a: Prefeitura Municipal de Passa Vinte. 
CNPJ n.º:  18.338.210/0001-50 
Inscrição Municipal: Isenta 
Endereço:Praça Major Francisco Candido Alves, 150, Centro, Passa Vinte – MG 
 
6.1.3 – A Nota Fiscal Eletrônica emitida deverá conter os seguintes dados: 
 

a) Nº do Contrato celebrado com a CONTRATANTE; 
b) Nº da(s) Ordem(ns) de Fornecimento correspondentes; 
c) Indicação do nome do banco, números da agência e da conta bancária para depósito do valor 

correspondente. 
 
6.2. – Na hipótese da CONTRATADA apresentar a Nota Fiscal incorreta, a quitação será postergada por tantos dias 
úteis quantos forem os de atraso de sua apresentação na forma correta, sem qualquer ônus adicional para a 
CONTRATANTE. 
 
6.3 – O pagamento dos valores faturados fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA mantém todas 
as condições de habilitação e de qualificação exigidas na licitação. 
 
Cláusula Sétima – Das Obrigações e Responsabilidades Das Partes 
 
7.1 – Das Obrigações da Contratada 
 
7.1.1 –Prestar o serviço licitado nas especificações contidas no edital e na proposta declarada vencedora. 
 
7.1.2 -Responsabilizar-se por despesas como estadia e alimentação e outras decorrentes desta contratação. 
 
7.1.3 -Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e de qualificação exigidas na licitação. 
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7.1.4 – Prestar os serviços solicitados no preço, prazo e forma estipulados na proposta, observando sempre a boa 
qualidade e os padrões exigidos no edital. 
 
7.1.5 – Observar rigorosamente a legislação pertinente aos serviços prestados, 
 
7.1.6 – Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por danos e prejuízos que causar, por 
descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto. 
 
7.1.7 – Não transferir ou ceder o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da 
CONTRATANTE. 
 
7.1.8 – Não caucionar ou utilizar o Contrato em favor de terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento 
da CONTRATANTE. 
 
7.1.9 – È vedada a transferência do serviço a pessoa estranha ao contrato. 
 
7.2 – Das Obrigações Da Contratante 
 
7.2.1 – Emitir as Ordem de Serviços – OS. 
 
7.2.2 - Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação. 
 
7.2.3 – Aplicar, à CONTRATADA, penalidades, quando for o caso. 
 
7.2.4 - Prestar à CONTRATADA toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do 
contrato. 
 
7.2.5 - Notificar, por escrito, à CONTRATADA da aplicação de qualquer sanção. 
 
7.2.6 – Julgar se o eventual atraso na prestação do serviço encontra-se motivado por “caso fortuito ou de força 
maior”, como definidos na Cláusula Décima Segunda. 
 
7.2.7– Deliberar sobre os casos omissos e não previstos, observadas as disposições da Lei Federal n.º 10.520 e 
8.666/93 e/ou mediante acordo entre as partes. 
 
Cláusula Oitava –  Do Reajustamento 
 
8.1 – Considerado o prazo de validade estabelecido no item 5.1, é vedado qualquer reajustamento de preços, até 

que seja completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da data assinatura deste instrumento. 
 
8.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da 
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente, praticados no 
mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença. 
 
8.3 -  O valor mensal dos serviços (conforme contrato) será reajustado após a vigência contratual de cada período 
de 12 (doze) meses a contar do início da vigência do primeiro contrato (caso haja prorrogação da vigência), mediante 
aplicação do índice de inflação apurado nos 12 meses anteriores pelo IPCA do IBGE, ou outro índice que vier a 
substituí-lo. 
 
Cláusula Nona - Da Extinção e Rescisão 
 
9.1 – O Contrato resultará extinto ao término do prazo previsto na Cláusula Quarta ou ainda, antecipadamente, com 
a execução total do objeto. 
 
9.2 – A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, independentemente de aviso 
ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos artigos 77 a 80, da Lei Federal n.º 8.666/93 e 
legislação subseqüente. 
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Cláusula Décima  – Das Penalidades 
 
Pela inexecução parcial ou total do objeto e demais condições resultantes desta contratação, poderá, garantida a 
prévia defesa, ser aplicada à CONTRATADA, as sanções a seguir relacionadas: 
 
10.1 – Advertência 
 
10.2      – Multa, nas seguintes condições: 
 

a) Multa diária de 0,2% (dois décimos por cento), até o 30º (trigésimo) dia, aplicada sobre o valor total da 
Ordem de Serviço, pela inexecução parcial do objeto ou descumprimento de quaisquer dos termos, prazos 
e condições previstos neste instrumento; 

 
b) Multa de 2% (dois por cento), aplicada sobre o valor total das ordens de serviços, pela inexecução total do 

objeto. 
 
10.2.1 – Para efeito do disposto no subitem 10.2, a inexecução parcial ou o descumprimento dos termos, prazos e 
condições estabelecidos neste termo a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia configurará hipótese de inexecução total 
do objeto, ensejando a aplicação cumulativa das penalidades respectivas. 
 
10.2.2 – A CONTRATADA não estará sujeita a multas na ocorrência de “Caso Fortuito ou Força Maior”. 
 
10.2.3 – O pagamento das multas a que se refere esta cláusula não exime a CONTRATADA da reparação das 
eventuais perdas e danos, ou prejuízos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência da execução 
deste Contrato. 
 
10.2.4 – O valor da multa aplicada será descontado do montante do crédito devido à CONTRATADA, se houver; 
caso contrário, deverá ser recolhido na Tesouraria da CONTRATANTE no prazo de até 05 (cinco) dias a contar da 
notificação, sob pena de cobrança judicial. 
 
10.3 – Sustação de pagamentos de qualquer fatura, no todo ou em parte, pelo fornecimento do objeto em desacordo 
com o estabelecido. 
 
10.4 – Suspensão temporária dos direitos de contratar com a Administração, nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
10.5 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei Federal 
n.º 8.666/93. 
 
10.6 – As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, garantidos os princípios da ampla 
defesa e do contraditório. 
 
Cláusula Décima Primeira – Do Caso Fortuito Ou De Força Maior 
 
11.1 – Nenhuma das partes poderá ser responsabilizada por atrasos ou eventuais prejuízos resultantes de “Caso 
Fortuito ou de Força Maior”. 
 
11.2 – Como procedimento para justificar a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, estas se obrigam, no prazo 
de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de tal ocorrência, a dar ciência, por escrito, à outra parte, da existência 
da força maior ou caso fortuito, apresentando as necessárias comprovações. 
 
11.2.1 – A parte notificada terá o prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data de recebimento da notificação da outra 
parte, para considerar justificada ou não a alegação da ocorrência de caso fortuito ou força maior. 
 
11.3 – Nas hipóteses em que o caso fortuito ou a força maior forem aceitos, poderão ser prorrogados os demais 
prazos, automaticamente, por tantos dias quantos durarem as causas impeditivas, não se lhes aplicando quaisquer 
multas. 
 
Cláusula Décima Segunda – Da Dotação Orçamentária 
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Os recursos destinados ao pagamento decorrente do objeto da presente contratação correrão à conta das dotações 
orçamentárias do exercicio de 2022. 
 
4.4.90.51.00.2.04.01.15.452.0007.1.0009 00.02.08 OBRAS DE EXTENSÃO E MELHORIAS REDE ELÉTRICA 

 
Cláusula Décima Terceira – Do Foro 
 
As partes elegem o foro da comarca de Aiuruoca Minas Gerias, renunciando expressamente a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja.E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor 
e forma. 
 
Passa Vinte, _____ de ____________________ de 2022 
 
 
 
__________________________________ 
Alan Miranda da Fonseca 
Diretor do Departamento de Obras 
 
 
 
___________________________________ 
............................................. 
Contratada 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 
______________________________                 ________________________________ 
NOME:                                                                  NOME: 
CPF:                                                                      CPF: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO  III – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
ROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 126/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 34/2022 



 

________________                                                                                                                                                                   ________________ 
   Visto Pregoeira                                                                                                                                                                           Visto Jurídico             
 

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG 
CNPJ 18.338.210/0001-50 

Telefax: (32)3296-1131 ou (32) 3296-1201 

 

P
ág

in
a3

2
 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a Empresa ______________________CNPJ 

n°______________________, por seu Representante Legal abaixo assinado, credencia o(a) 

Sr.(a)______________________________________, portador(a) do documento de identidade nº _____________, 

CPF nº _______________________, para participar das reuniões relativas ao processo licitatório em referência, o 

qual está autorizado(a) a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir 

e interpor recursos, rubricar documentos, assinar atas e propostas, negociar os valores propostos e praticar, na 

forma da lei, todos os demais atos inerentes ao certame indicado, a que tudo daremos por firme e valioso. 

 

 
 
________________________________________ 
Local e data 
 
 
 
_______________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
(Cargo – C.I.  – CPF) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Observações: 
a) O texto acima é mera sugestão.  A empresa licitante poderá alterá-lo, se considerar conveniente, desde que as 

alterações contemplem claramente as designações necessárias ao Credenciado, sem deixar dúvidas. 
b) Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa, ou apor o carimbo do CNPJ.  
c) Reconhecer a firma do Representante Legal (outorgante), conforme previsto no  § 2º do art. 964 do Código Civil. 

 
 

 
 
 
 

ANEXO IV - MODELO  DE  DECLARAÇÃO  SOBRE  HABILITAÇÃO 

 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 126/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 34/2022 

 
 
A Empresa____________________________________ CNPJ n°____________________________, por seu 

Representante Legal abaixo assinado, DECLARA à Pregoeira e a Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de 
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Passa Vinte que, em conformidade com o disposto no inciso VII do art. 4º da Lei 10.520/02, está APTA a cumprir 

todos os requisitos habilitatórios exigidos no edital que rege o certame referenciado. 

 
 
 
________________________________________ 
Local e data 
 
 
 
 
_______________________________________________ 

Assinatura do representante legal 
(Cargo – C.I . – CPF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observações: 
 
a) O texto acima é mera sugestão. A empresa licitante poderá alterá-lo, se considerar conveniente, desde que as 
alterações atendam à exigência legal indicada. 
 
b) Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa, ou apor o carimbo do CNPJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
 
 
 
 

A Empresa _________________________ CNPJ n°_________, sediada no município de ___________________, 

declara, sob as penalidades da Lei, que atende à exigência do inciso V do art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93, 
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acrescido pela Lei n.º 9.854 de 27 de outubro de 1999, não empregando menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não empregando menor de dezesseis anos; 

 
(Assinalar a “Ressalva” a seguir, caso ocorra a situação) 

 
[      ]    Ressalva:      emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz. 
 
 
Assume, ainda, esta Empresa, inteira responsabilidade pela veracidade de todas as informações prestadas. 
 
 
 
_________________________________________ 
Identificação da LICITANTE (razão social – CNPJ) 
 
 
 
________________________________________ 
Local e data 
 
 
 
_______________________________________________ 

Assinatura do representante legal (C.I.  e/ou CPF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 126/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 34/2022 

A empresa   ................................................................................, estabelecida na 
............................................................................................., inscrita no CNPJ sob nº 
......................................................., propõe entregar a Prefeitura Municipal de Passa Vinte, em estrito cumprimento 
ao previsto no edital da licitação em epígrafe, materiais, conforme abaixo discriminado: 
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N° Serv Cód Descrição UND Quantidade Valor Val. Total 

001 - Serviços de Engenharia - EXECUÇÃO DE OBRAS 

PARA AMPLIAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DE 

DISTRIBUIÇÃO 

SERV 1,00   

 
 
Valor Total da Proposta (por extenso): ________________________________ 
Prazo de validade da proposta :_____________________________________ 
Prazo de entrega: ________________________________________________ 
Forma de Pagamento: ____________________________________________ 
Marca 
Declaramos conhecimento de todas as condições previstas para aquisição do objeto licitado no Pregão Presencial 
nº 34/2022 e respectivos anexos e com eles concordamos. Estão inclusos na proposta todos os encargos tributários, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, assim como fretes e seguros; 
 
Local/Data: ___________________________________ 
Identificação da Empresa Proponente (LICITANTE ): _________________________ 
Identificação/Assinatura do Representante Legal: ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


