
 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 

 

Praça Fausto Cardoso, 12 – Itabaiana/SE – 3431-9712 – 13.104.740/0001-10 

 
1 

 

EDITAL  – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 024/2021 

 

1. DA LICITAÇÃO 

 

1.1. O Município de Itabaiana do Estado de Sergipe, torna público para conhecimento dos 

interessados que realizará licitação na modalidade de Pregão Eletrônico do TIPO MENOR 

PREÇO, considerando o menor desconto percentual em taxa de remuneração objetivando a 

contratação de empresa de engenharia elétrica, para prestação de serviços técnicos visando a 

realização de avaliações e adequações nas contas de energia elétrica, mediante as condições 

estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos.  

 

1.2. A presente licitação será regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 

Municipal n.º 026/2020, de 19 de fevereiro de 2020 (pregão eletrônico) , da Lei Complementar n° 

123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar n.º 147, de 07 de agosto de 2014, do Decreto 

n° 8.538, de 06 de outubro de 2015,  Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho 1993, Lei Federal n.º 

8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor,  , bem como pelas condições 

estabelecidas neste instrumento. 

   

1.3. O instrumento convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis, para 

conhecimento e retirada, no endereço eletrônico: https://licitanet.com.br/. 
 
 

2. DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME 

 

2.1.  A sessão pública deste Pregão Eletrônico será aberta por comando da Pregoeira, com a 

utilização de sua chave de acesso e senha no endereço eletrônico, data e horário abaixo 

discriminados: 

 

1. INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 22/04/2021 (vinte e 

dois de abril de dois mil e vinte e um) até as 13:00h (treze horas) – Horário de Brasília 

 

2. LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 04/05/2021 (quatro de 

maio de dois mil e vinte e um), até das 07:00h (sete horas) – Horário de Brasília. 
 

 

3. ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS E SESSÃO DE LANCES: 04/05/2021 

(quatro de maio de dois mil e vinte e um), às 08:00h (oito horas) – Horário de Brasília 

 

Tempo da Disputa: Será adotado para o início de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogação.  

 

2.2. DO PROVEDOR DO SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO: 
 

2.2.1. O Provedor do Sistema Eletrônico para este Pregão será o Licitanet Licitações On-Line, 

através do site https://licitanet.com.br/, onde poderão ser acessados este Edital e seus anexos. 

2.2.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

https://licitanet.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que 

não haja comunicação em contrário informada pela Pregoeira. 

 

2.3. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E INFORMAÇÕES 
 

2.3.1. Observado o prazo legal, o licitante poderá formular consultas por e-mail, informando o 

número da licitação. 

 

2.3.2. As consultas serão respondidas no campo MENSAGENS, no link correspondente a este 

Edital no site https://licitanet.com.br/. 

 

2.3.3. Para maiores esclarecimentos deste Edital, informa-se:     

a. Endereço da Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Itabaiana: Rua Francisco Santos, nº. 

160, 2º andar, Centro. CEP: 49.500-067. Itabaiana/SE. 

b. Horário de atendimento ao público: 7:00 H às 13:00 H, de segunda-feira a sexta-feira. 

c. Referência de tempo: horário de Brasília/DF 

d. Sites:www.licitanet.com.br; www.itabaiana.se.gov.br e www.tce.se.gov.br. 

e. Endereço Eletrônico: Sites:  www.itabaiana.se.gov.br, www.tce.se.gov.br. licita-

cao.pmita@gmail.com   

f. Número de Telefone: (79) 3431-9712. 

 

2.4. ANEXOS 

2.4.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

2.4.2. ANEXO II - Modelo de Carta Proposta Comercial (art. 40, XVII e §2º, IV, Lei nº. 8.666/93). 

2.4.3. ANEXO III- Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

2.4.4. ANEXO IV - Modelo da Minuta de Contrato 
 
 

3. DO OBJETO 

3.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa de engenharia elétrica, para 

prestação de serviços técnicos visando a realização de avaliações e adequações nas contas de 

energia elétrica, mediante as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos, 

visando a redução dos valores pagos, consequentemente a recuperação dos valores pagos 

indevidamente à Concessionaria de Energia. Tendo em vista o conteúdo da Resolução 414/2010 

da ANEEL e suas atualizações, o objeto desta contratação tem como finalidade apurar possíveis 

irregularidades nas cobranças das tarifas aplicadas e contribuir com a capacidade de gestão da 

Prefeitura, no que se refere ao monitoramento das unidades consumidoras. A contratação destes 

serviços técnicos de Engenharia Elétrica deverá verificar os modelos tarifários aplicados identificar 

se há necessidade de efetivação de um ajuste geral no sistema de energia elétrica do município; 

conferir as faturas de energia elétrica pagas pela Prefeitura; e propor a recuperação onde for 

constatada a cobrança de valores indevidos nas contas de energia e nos tributos incidentes sobre as 

faturas. A contratação destes serviços técnicos também deverá avaliar e apurar as instalações dos 

próprios públicos  e também da Iluminação Pública B4a; conferir e avaliar as potências instaladas; 

conferir e avaliar as potências faturadas nas contas de iluminação pública e sua forma de instalação; 

https://licitanet.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.itabaiana.se.gov.br/
http://www.itabaiana.se.gov.br/
http://www.tce.se.gov.br/
http://www.tce.se.gov.br/
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e revisar todos os contratos referentes as unidades consumidoras cujas contas são pagas com 

recursos da CIP, de forma a determinar a demanda de energia elétrica, para que o sistema possa ser 

otimizado em função dos padrões de uso. 

 

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1. As despesas com o objeto da presente licitação correrão por conta da dotação orçamentária 

especificada abaixo: 

 

✓ 02.13 Secretaria da Fazenda  

✓ 04.122.0001. 2063 Manutenção da Secretaria da Fazenda 

✓ 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

✓ 3390.39.05 – Serviços Técnicos Profissionais  

✓ Fonte 1001 

 

5. DO CREDENCIAMENTO: APLICATIVO LICITANET – LICITAÇÕES ON-LINE 

 

 

5.1. O A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente através de Home 

Broker, o qual deverá manifestar em campo próprio da Plataforma Eletrônica, pleno conhecimento, 

aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital: 

5.1.1. Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no sistema “PRE-

GÃO ELETRÔNICO” através do site https://licitanet.com.br/. 

5.1.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

5.1.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitan-

te ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transa-

ções inerentes ao Pregão na forma eletrônica. 

5.1.4. O licitante que deixar de assinalar o campo da Declaração de ME/EPP não terá direito a 

usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que mi-

croempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

5.1.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 

órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das cre-

denciais de acesso, ainda que por terceiros. 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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6. DA PARTICIPAÇÃO 

6.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública por meio da INTERNET, mediante 

condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases. 

 

6.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidora do Munícipio de Itabaiana denominada Pregoeira, 

nomeada pela Portaria n.º 027/2021 de 04 de janeiro de 2021, mediante a inserção e 

monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema LICITANET, constante do site:  

www.licitanet.com.br . 

 

6.3. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do(a) representante credenciado(a) e subsequente encaminhamento da proposta de 

preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite 

estabelecidos no preâmbulo deste Edital. 

 

6.4. Os dados para acesso devem ser informados no site www.licitanet.com.br  opção Acesso 

Identificado, observando data e horário limite estabelecidos. 

 

6.5. É recomendável que os(a) licitantes apresentem suas propostas com antecedência, não deixando 

para cadastrá-las no dia do certame. O sigilo das propostas é garantido pelo sistema LICITANET e 

apenas na data e horário previstos para a abertura torna-se publicamente conhecidas. 

 

6.6. Os interessados poderão anexar à proposta através da opção Oferecer Propostas, em arquivos 

no formato documento do Word (*.doc), e o tamanho do arquivo não poderá exceder a 2 MB. 

 

6.7. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas no Edital. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos 

requisitos de habilitação e proposta sujeitará o(a) licitante às sanções previstas neste Edital. 

 

6.8. O (A) licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

 

6.9. Caberá ao(à) licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

6.10. Qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, 

para imediato bloqueio de acesso deverá comunicar imediatamente ao LICITANET (órgão provedor 

do sistema). 

 

6.11. Os licitantes interessados em usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei Complementar nº 

123/2006 e/ou Decreto Municipal nº 105, de 12 de dezembro de 2016 deverão atender ás regras de 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
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identificação, atos e manifestação de interesse, bem como aos demais avisos emitidos pela 

Pregoeira ou pelo sistema eletrônico, nos momentos e tempos adequados. 

 

6.12. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 

objeto desta licitação. 

6.13. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

e) que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou 

liquidação; 

f) entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

 

6.14. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive 

quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, e que detenham atividade 

compatível e pertinente com o seu objeto. 

 

7. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

 

7.1. O certame será conduzido pela Pregoeira, que terá as seguintes atribuições: 

 

a) Coordenar o processo licitatório; 

 

b) Receber, examinar e decidir as impugnações e consulta ao edital, apoiado pelo setor responsável 

pela sua elaboração; 

 

c) Conduzir a sessão pública na internet; 

 

d) Verificar a conformidade da proposta de preços com os requisitos estabelecidos no instrumento 

convocatório; 

e) Dirigir a etapa de lances; 

 

f) Verificar e julgar as condições de habilitação; 

 

g) Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhado à autoridade competente quando mantiver 

sua decisão; 

 

h) Indicar o vencedor do certame; 
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i) Adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 

 

j) Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 

 

k) Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 

 

8. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

8.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital.  

8.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

licitacao.pmita@gmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Rua Francisco 

Santos nº 160, Centro – 2º andar, Itabaiana/SE, Sede da Secretaria Municipal de Administração, na 

Sala da Comissão Permanente de Licitação ou no próprio sistema do licitanet, através do site 

www.licitanet.com.br. 

8.3. Caberá a Pregoeira, auxiliada pelos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 

recebimento da impugnação.  

8.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.  

8.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados a 

Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço eletrônico 

(licitacao.pmita@gmail.com) 

8.6. A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de (02) dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis 

pela elaboração do termo de referência e dos anexos.  

8.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.  

8.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 

pela pregoeira, nos autos do processo de licitação.  

8.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração.  

8.9. As alterações do Edital que, inquestionavelmente, afetarem a formulação da proposta, serão 

informadas para todas as licitantes que retiraram o Edital e divulgadas pela mesma forma que se deu 

o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. Do contrário, serão mantidos a data 

e horário da sessão. 
 

  

9. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

9.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, 

até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

 

9.1.1. TODOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO ESTAR 

PREFERENCIALMENTE AUTENTICADOS ELETRONICAMENTE PARA QUE SEJA 

COMPROVADA A VERACIDADE DESTES. 

http://www.licitanet.com.br/
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9.1.2. Não será necessário envio dos documentos autenticados digitalmente ou que possam ter sua 

autenticidade verificada pela internet. 

 

9.1.2.1 – Solicita-se que os documentos anexados na Plataforma Eletrônica que não puderem ser 

alcançados via internet para sua conferência, preferencialmente, sejam autenticados digitalmente, a 

fim de facilitar os trabalhos da Pregoeira e imprimir maior celeridade ao certame. 

 

9.1.2.2. – Ainda para efeito de conferência da documentação, e em atendimento aos princípios da 

eficiência, razoabilidade e celeridade, a Pregoeira poderá solicitar ao licitante vencedor que 

encaminhe a documentação original necessária à conferência através de vídeo gravado contendo a 

filmagem integral, sem cortes e plenamente legível dos documentos originais, frente e verso. 

 

9.1.2.3. – Poderá, também, ser solicitada pela Pregoeira a realização de chamada de vídeo on line, 

através de plataforma própria (WhatsApp, Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, Skype, etc.), a ser 

definida entre a mesma e o licitante, para a conferência da documentação, a qual poderá ser gravada. 

 

9.1.2.4. – A decisão acerca da utilização dos métodos descritos nos subitens 9.1.2.2 e 9.1.2.3 será 

comunicada via sistema a todos os licitantes e informado como será a mesma realizada, ficando 

disponível a todos os interessados 

9.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

9.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

9.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância 

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

9.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

9.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta. 

9.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação da Pregoeira e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

 

10. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 

DE LANCES 

 

10.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 

data, horário e local indicados neste Edital. 
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10.2. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, 

ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência. 

10.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

10.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 

em tempo real por todos os participantes. 

10.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

10.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

10.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os 

licitantes. 

10.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 

de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado 

no registro. 

10.9. A disputa ocorrerá pelo MENOR PREÇO, considerando o menor desconto percentual em 

taxa de remuneração. 

10.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 

da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

10.11. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

10.12. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta está informado no ter-

mo de referência.  

10.13. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) 

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 03 (três) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

10.14. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em 

que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

10.15. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período 

de duração da sessão pública. 

10.16. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o Lote anterior, será de 02 (dois) 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

10.17. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente. 

10.18. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a 

pregoeira, assessorada pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública 

de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

10.19. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 

e registrado em primeiro lugar. 

10.20. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. O licitante somente poderá 

oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

10.21. Ao formular seu lance, o licitante deverá evitar que o valor global e total extrapole o número 

de duas casas decimais após a vírgula (casa dos centavos). Caso isto ocorra, a Pregoeira estará 



 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 

 

Praça Fausto Cardoso, 12 – Itabaiana/SE – 3431-9712 – 13.104.740/0001-10 

 
9 

 

autorizada a adjudicar o item objeto desta licitação, fazendo arredondamentos a menor, no valor 

global. 

10.22. A Pregoeira poderá anunciar o licitante vencedor imediatamente após o encerramento da 

etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pela pregoeira, 

acerca da aceitação do lance de menor valor. 

10.23. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, os licitantes deverão acompanhar a etapa de 

Aceitação, permanecendo “on-line” para a resposta de dúvidas por parte da Pregoeira, bem como 

eventual negociação de valores. Nesta etapa o sistema disponibiliza a possibilidade de um “chat” 

bilateral. 

10.24. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

10.25. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a 

10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e 

quatro) horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado 

para divulgação. 

10.26. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

 

11. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS EMPRESAS ENQUADRADAS COMO 

MICROEMPRESA – ME E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP 

 

11.1. Será observado e assegurado tratamento diferenciado concedido às Microempresas – ME e às 

Empresas de Pequeno Porte – EPP na participação em certames licitatórios deste Município de 

Itabaiana, conforme determina a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, em especial 

o previsto nos artigos 43 a 45 da referida lei e a Lei Complementar n.º 147 de 07 de agosto de 2014. 

 

11.2. Será desclassificada/inabilitada a empresa que fizer uso dos benefícios concedidos às 

Microempresas – ME e às Empresas de Pequeno Porte – EPP por ocasião de participação em 

certames licitatórios deste Município, quando houver ultrapassado o limite de faturamento 

estabelecido no art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, no ano fiscal 

anterior, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na referida lei. 

 

11.2.1. A utilização indevida dos benefícios concedidos pela Lei Complementar n.º 123/2006 

configura fraude ao certame, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com o 

Município de Itabaiana, nos termos do Item – SANÇÕES. 

 

11.3. As Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, por ocasião da participação em 

certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação 

de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

11.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 

05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, 

para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

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

43, § 1º da Lei Complementar n.º 123/2006, com a redação dada pela Lei Complementar n.º 

147/2014; 
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11.5. A não regularização da documentação no prazo acima previsto, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

11.6. Será assegurado como critério de desempate a preferência de contratação para as 

Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, conforme esclarecimentos abaixo: 

 

a) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas 

– ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 

proposta mais bem classificada; 

 

b) Nesta modalidade, o intervalo percentual acima citado será de até 5% (cinco por cento) superior 

ao melhor preço. 

 

11.7. Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, ocorrendo o empate, 

proceder-se-á da seguinte forma: 

 

I – a Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que 

será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

 

II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso 

I do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 

hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício 

do mesmo direito; 

 

III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei 

Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar melhor oferta. 

 

11.8. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput do artigo 45 da Lei, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

11.9. O disposto no artigo 45 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

11.10. No caso desta modalidade, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos 

após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

 

11.11. Da Margem de Preferência –– Nos termos do Decreto Municipal nº 105, de 12 de 

dezembro de 2016, e, justificadamente, visando à promoção do desenvolvimento econômico no 

âmbito local e regional, será concedida prioridade de contratação de microempresas e 

empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de dez por cento do 

melhor preço válido, nos seguintes termos: 
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11.11.1. Aplica-se o acima disposto nas situações em que as ofertas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente sejam iguais ou 

até 10% (dez por cento) superiores ao menor preço; 

 

11.11.2. A microempresa ou a empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente 

melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 

vencedora da licitação, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor; 

 

11.11.3. Na hipótese da não contratação da microempresa ou da empresa de pequeno porte 

sediada local ou regionalmente melhor classificada com base no item 9.28.2, serão convocadas 

as remanescentes que porventura se enquadrem na situação do item 9.28.1, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

 

11.11.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte sediadas local ou regionalmente, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

  

11.11.5. Para efeitos da aplicação da margem de preferência, considera-se: 

 

11.11.5.1. Âmbito local - sede e limites geográficos deste Município; 

 

11.11.5.2. Âmbito regional - os municípios circunvizinhos, através das microrregiões, 

conforme definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e assim 

considerados, especificamente: Areia Branca, Campo do Brito, Macambira, Malhador, Moita 

Bonita, São Domingos, Ribeirópolis, Itaporanga e Frei Paulo 

 

11.12. Ao final dos lances de cada item, as empresas devidamente cadastradas como 

Microempresa/Empresa de Pequeno Porte àquelas sediadas local ou regionalmente, e que 

estejam com oferta (último lance) com valor até 10% acima do valor da melhor proposta 

deverão manifestar-se acerca de sua condição, para que se possa verificar a ocorrência de 

eventual empate ficto e/ou aplicar o direito de preferência previsto no item 11.11 e seus 

subitens deste Edital.  

 

12. DAS PROPOSTAS 

 

12.1. A proposta deverá ser apresentada em língua portuguesa, em 01 (uma) via, em papel timbrado 

da licitante, sem rasuras, emendas, omissões ou entrelinhas, devidamente carimbada, assinada e 

rubricada em todas as folhas pelo representante legal ou procurador do licitante. Deverá ser cotada 

em moeda corrente e, obrigatoriamente, conter; 

 

12.1.1 A razão social da proponente, endereço completo, n° do CNPJ/MF, telefone e fax atualizados, 

e endereço eletrônico, se houver, para facilitar possíveis contatos 

 

12.1.2. Descrição do objeto desta licitação, prazo de execução dos serviços em meses corridos, o 

valor total da proposta (em algarismo e por extenso), prazo de validade da proposta que não poderá 

ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da abertura da mesma, nome, data e assinatura do seu 
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representante legal.   

 
 

12.1.2.2. Taxa de remuneração (%) e valor total máximo de repasse financeiro, líquido, devendo 

incluir todas as despesas com custos com pessoal, obrigações sociais, fiscais, comerciais e 

trabalhistas, previdenciários e tributários, seguros, transporte, lucro, treinamento e/ou reciclagem de 

pessoal, despesas administrativas/operacionais, taxas, tarifas, equipamentos de segurança, EPIs, 

uniforme personalizado, crachá de identificação, responsabilidade civil, transporte de pessoal aos 

locais de prestação dos serviços e retorno dos mesmos, auxílio-alimentação/lanche, considerando 

inclusive repousos remunerados, feriados e pontos facultativos. 

 

12.1.3. Indicação do banco, da agência e dos respectivos códigos e o número da conta corrente para 

efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento, bem como o nome, qualificação 

(cargo ou função), dados pessoais (nacionalidade, estado civil e profissão), número dos documentos 

pessoais (RG, CPF), endereço completo, do responsável pela assinatura do contrato. 

 

12.1.4. Oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o 

julgamento a ter mais de um resultado. 

 

12.1.5. Declaração expressa da empresa licitante assinada pelo seu representante legal de que nos 

preços propostos estão inclusos todos os impostos, taxas e todas as demais despesas necessárias ao 

perfeito cumprimento da obrigação objeto da licitação em referência. 

 

12.1.6. Declaração expressa da empresa licitante assinada pelo seu representante legal de que 

concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações deste Edital e seus anexos. 

 

12.2. O encaminhamento das propostas pressupõe o conhecimento e atendimento de todas as 

exigências contidas no Edital e seus anexos. 

12.3. A empresa será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 

lances. 

12.4. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional pelo sistema eletrônico, 

o(a) licitante deverá preencher as informações no Campo “Informações Adicionais” ou 

anexá-las no campo apropriado do sistema do licitanet, sob pena de desclassificação e 

neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas para os serviços utilizados 

durante o período, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o objeto licitado. 

 

12.5. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta inicialmente 

apresentada, salvo nos casos de ajustes de valores, após o encerramento da etapa de 

lances, se houver. 

12.6. Ao disponibilizar sua proposta através do aplicativo www.licitanet.com.br, não 

http://www.licitanet.com.br/
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poderá conter nenhum tipo de informação (logomarca, CNPJ, nome do(a) representante, 

telefone, endereço) que identifique a interessada, sob pena de desclassificação na 

participação do certame licitatório. 

12.7. DECLARAÇÃO no corpo da proposta, de que o preço ofertado inclui todos os 

custos e despesas inerentes ao objeto licitado, tais como: tributos, seguros, fretes, 

encargos de qualquer natureza e outros mais que possa influir direta ou indiretamente no 

custo do serviço. A falta de manifestação implicará em declaração de que todas as 

despesas já estão inclusas; 

12.8. RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, telefone/fax, número do CNPJ, banco, agência, 

número da conta-corrente; 

12.9. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo previsto no 

Anexo III deste instrumento, sob pena de desclassificação.  

 

13. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

13.1. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO, 

levando-se em consideração o MENOR DESCONTO PERCENTUAL EM TAXA DE 

REMUNERAÇÃO.  

 

13.2. A Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do 

preço em relação ao preço estimado para a contratação, estipulado dentro dos preços apresentados 

no mercado, constante no Termo de Referência, em segundo lugar observará a habilitação da 

licitante conforme disposições do Edital. 

 

13.3. Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou manifestadamente 

inexequível, poderá ser solicitada a comprovação da exequibilidade, caso não seja comprovada a 

exequibilidade a pregoeira obrigatoriamente justificará, por meio do sistema, e então 

desclassificará. 

 
 

13.3.1. O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente 

inexequível, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase de 

aceitabilidade 
 

13.3.2. Será considerado inexeqüível, na forma do art. 48, §1º da Lei nº. 8.666/93, o preço 

cotado inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

13.3.2.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por 

cento) do valor orçado pela Prefeitura (art. 48, §1º, a da Lei nº. 8.666/93), ou 

13.3.2.1.1. Valor orçado pela Prefeitura (art. 48, §1º, b da Lei nº. 8.666/93). 

13.3.3. Quando a Comissão considerar os preços praticados pelo licitante inexequíveis, de acordo 

com os padrões acima estabelecidos, deverá o licitante comprovar a exequibilidade dos mesmos, 

dentro de critérios técnicos (notas fiscais de serviços similares já prestados e contratos, e, ainda, 
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planilha contábil para comprovar a exequibilidade dos preços praticados, após ressarcidos os custos 

operacionais, materiais e pessoais e demonstrando o cumprimento de todas as obrigações fiscais, 

trabalhistas, tributárias, legais, encargos, taxas e demais, e, ainda, auferir lucro, com o preço 

apresentado, por exemplo), no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de desclassificação da 

proposta, se não o fizer, consoante Art. 48, inc. II da Lei nº 8.666/93 e Súmula nº 262 – TCU. 

 

13.4. Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, a 

Pregoeira examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente e na ordem de classificação, 

até a apuração de uma proposta que atenda o Edital. 

 

13.5. Ocorrendo a situação a que se refere o subitem acima, a Pregoeira poderá negociar com a 

licitante para que seja obtido preço melhor. 

 

13.6. Uma vez aceita a proposta quanto ao valor e ao objeto, e verificado o cumprimento dos 

requisitos de habilitação, a Pregoeira anunciará a licitante vencedora. 

 

13.7. A ata da sessão pública do pregão será disponibilizada na internet, imediatamente após o 

encerramento da sessão pública. 

 

13.8. Constatado o atendimento às exigências do Edital e verificada a regularidade dos atos 

praticados pela Pregoeira, a autoridade competente registrará no sistema, a homologação do Pregão. 

 

13.9. O desatendimento às exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 

proponente, desde que sejam possíveis: a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta, durante a realização da sessão pública do Pregão. 

 

13.10. No julgamento da habilitação e das propostas, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

 

14. DA HABILITAÇÃO 

 

14.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 

no certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro: 

14.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/) 

14.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por 

meio do sistema, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica 

financeira e habilitação técnica. 

14.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de 

inabilitação. 

14.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade 

do documento digital. 

14.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

14.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz. 

14.7. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

14.8. Ressalvado o disposto no item 15.2, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 

Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

14.9. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 

 

b) No caso de sociedade empresária: ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), 

devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 

sociedade por ações, acompanhado de documentos comprobatórios da eleição dos atuais 

administradores, acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

 

c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores. 

 

d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 

Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição 

de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 3º da Instrução Normativa nº 

69, de 18 de novembro de 2019, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNCRC. 

 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 

 

f) RG e CPF do representante legal da Empresa (Cópia). 
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14.10. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

a) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda; 

 

b) Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva, com efeitos de Negativa de Débitos 

relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União expedida conjuntamente pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RBF) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), conforme a Portaria PGFN/RFB n.º 1.751, de 02 de outubro de 2014; 

 

c) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF, emitido pela 

Caixa Econômica Federal; 

 

d) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa com a Fazenda 

ESTADUAL da sede do licitante; 

 

e) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa com a Fazenda 

MUNICIPAL da sede do licitante; 

 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, nos termos do Título VII – A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943. 

 

14.10.1. As Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, por ocasião da participação 

em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

14.10.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, 

conforme dispõe o art. 43, § 1º da Lei Complementar n.º 123/2006, com a redação dada pela Lei 

Complementar n.º 147/2014; 

 

14.10.3 A não regularização da documentação no prazo acima previsto, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura da ata de registro de preços, ou revogar a licitação. 

 

14.11. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA 

 

a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo Cartório de Distribuição da sede 

da licitante, expedida nos últimos 30 (trinta) dias que anteceder a abertura da licitação, salvo se 

consignar no próprio texto data de validade diferente. 
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14.12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA   

 

14.12.1. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, emitido pelo Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia – CREA, da empresa licitante e de seu (s) responsável (is) técnico (s), 

necessariamente “Engenheiro Eletricista” da região a que estiverem vinculados. 

 

14.12.1.1. No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou 

inscritos no CREA/SE, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por 

ocasião da assinatura do CONTRATO. 
 

14.12.2. Atestado (s) em nome do licitante, equivalentes ou semelhantes ao objeto licitado, emito (s) 

por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, comprovando a execução de serviços de 

características semelhantes de complexidade tecnológica e operacional, o qual tenha tramitado na 

ANEEL para atendimento a Resolução nº 414/2010 da ANEEL e de suas atualizações, devendo 

conter no mínimo: 

 

14.12.2.1. Identificação da Pessoa Jurídica emitente; 

14.12.2.2. Nome e cargo do signatário; 

14.12.2.3. Endereço completo do emitente; 

14.12.2.4. Objeto contratual; 

14.12.2.5.   Outras informações técnicas necessárias e suficientes para a avaliação 

das experiências exigidas no edital. 
 
 

14.13. Atestado (s) emitido (s) por Pessoa (s) Jurídica (s) de Direito Público ou Privado, 

equivalentes ou semelhantes ao objeto licitado acompanhado (s) da (s) respectiva (s) Certidão (es) 

do (s) atestado (s) de responsabilidade técnica por execução, obedecidas as disposições do subitem 

14.12.2.5 a seguir, comprovando a execução de serviços de características semelhantes de 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior (técnico profissional)  

 

14.14. A Certidão de Acervo Técnico – CAT deverá referir-se às atividades técnicas que façam 

parte das atribuições legais do profissional, sendo que somente serão aceitas as constantes do artigo 

1º da Resolução nº 218 do CONFEA e relacionadas à execução de serviços a saber: 

 

14.14.1. Coordenação. 

14.14.2. Direção. 

14.14.3. Execução. 

14.14.4. Fiscalização. 

14.14.5. Supervisão. 

 

14.15. Para comprovação do vínculo profissional, serão aceitos, na forma do Acórdão nº 7.286/2010 

– TCU - 2ª Câmara: 

14.15.1. Contrato Social, se sócio, devidamente atualizado; 

14.15.1.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS assinada; 

14.15.1.3. Contrato de Trabalho, regido pela CLT; 

14.15.1.4. Contrato de Prestação de Serviços, regido pelo Código Civil; ou 
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14.15.1.5. Certidão de registro da licitante no CREA, se nela constar o nome do 

profissional indicado 

 

14.16. Declaração da licitante que recebeu todos os documentos relacionados a este Edital, firmada 

pelo seu representante legal e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações 

e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação. 

 

14.17. Declaração da formal da empresa licitante de que tem disponibilidade todo o equipamento, 

instalações e pessoal técnico especializado, necessários e essenciais para o fiel cumprimento do 

objeto desta licitação, inclusive com relação explícita dos equipamentos mínimos, sem necessidade 

de comprovação e localização prévia. 

15. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

15.1. Finalizado o certame licitatório, os documentos de habilitação e a proposta cadastrados na 

Plataforma Eletrônica Licitanet deverão ser encaminhados em original a Prefeitura Municipal de 

Itabaiana dentro do prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a sessão, em envelope lacrado e rubrica-

do nos fechos, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA – SE. 

NOME DO LICITANTE: ___________________________________. 

CONTEÚDO: PROPOSTA E/OU HABILITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____. 

ATT.: SETOR DE LICITAÇÃO/PREGOEIRA. 

15.2 – Os documentos de habilitação poderão ser encaminhados em processo de cópia autenticada 

pelo Cartório Competente ou acompanhados do original para serem autenticados por Servidor da 

Administração. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis. 

15.3 – Não será necessário envio dos documentos autenticados digitalmente ou que possam ter sua 

autenticidade verificada pela internet. 

15.3.1 – Solicita-se que em atendimento aos princípios da eficiência, razoabilidade e celeridade, a 

Pregoeira poderá solicitar ao licitante vencedor que encaminhe a documentação original necessária 

à conferência através de vídeo gravado contendo a filmagem integral, sem cortes e plenamente 

legível dos documentos originais, frente e verso. 

15.3.2 – Ainda para efeito de conferência da documentação, e em atendimento aos princípios da 

eficiência, razoabilidade e celeridade, a Pregoeira poderá solicitar ao licitante vencedor que 

encaminhe a documentação original necessária à conferência através de vídeo gravado contendo a 

filmagem integral, sem cortes e plenamente legível dos documentos originais, frente e verso. 

15.3.3 – A decisão acerca da utilização dos métodos descritos nos subitens 15.3.2 será comunicada 

via sistema a todos os licitantes e informado como será a mesma realizada, ficando disponível a 

todos os interessados. 
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15.4. – O prazo estabelecido no item 15.1 poderá ser prorrogado, apedido do licitante, desde que a 

justificativa seja aceita pela Administração 

15.5. Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente. 

 

15.6. A Pregoeira reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da 

licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para 

atendimento. 

 

15.7. A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da licitante, 

sendo vedada, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a 

habilitação, salvo motivo devidamente justificado e aceito pela Pregoeira. 

 

15.8. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e 

respectivo endereço referindo-se ao local da sede da empresa licitante. 

 

15.9. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão 

estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome 

da matriz. 

 

16. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 

16.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata 

e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 

 

16.2. O prazo para manifestação sobre a intenção de interpor recurso será aberto pela Pregoeira, 

durante a sessão, na fase de habilitação. 

 

16.3. Será concedido à licitante que manifestar a intenção de interpor recurso o prazo de 03 (três) 

dias úteis para apresentação dos memoriais, os quais deverão ser enviados por meio eletrônico, no 

aplicativo www.licitanet.com.br 

 

16.4. Os demais licitantes, caso haja interesse, poderão apresentar seus memoriais também por meio 

eletrônico, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos. 

 

16.5. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de 

recurso, ficando a Pregoeira autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora. 

 

16.6. O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo. 

 

16.7. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

16.8. Caberá à autoridade competente decidir os recursos contra ato da Pregoeira, quando este 

mantiver sua decisão. 

 

http://www.licitanet.com.br/
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16.9. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO: Rua Francisco Santos, 160, 2º andar, Centro, 

Itabaiana-SE. 

 

16.10. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Pregoeira adjudicará 

o objeto e a autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

 

17. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

17.1. Não sendo interpostos recursos, a Pregoeira fará a adjudicação do lote ao licitante vencedor, 

após o que encaminhará à autoridade competente para homologação da licitação. 

 

17.2. Havendo recurso, após deliberação sobre o mesmo, a autoridade competente fará a 

adjudicação do objeto, homologando em favor do licitante vencedor. 

 

17.3. Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não apresentar 

situação regular no ato da assinatura do contrato, estará sujeito às penalidades previstas no Item – 

DAS SANÇÕES. Neste caso, a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, e a habilitação dos 

proponentes, observada a ordem de classificação, até apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o 

respectivo proponente convocado para negociar redução do preço ofertado e, se for o caso, celebrar 

o Contrato. 

 

18. DA FORMALIZAÇÃO E DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 

18.1. A contratação formalizar-se-á mediante termo contratual. 

 

18.2. A Empresa vencedora será convocada, formalmente, para assinatura do termo contratual, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da solicitação. 

 

18.3. É facultado ao CONTRATANTE, quando a convocada não comparecer no prazo estipulado 

no subitem anterior, não apresentar situação regular no ato da assinatura do instrumento contratual 

ou ainda, recusar-se a assinar o mesmo injustificadamente, convocar as demais licitantes 

classificados, se houver, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas 

neste Edital. 

 

18.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado 

pela fornecedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 

Secretaria de Fazenda.  

 

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO, DA FISCALIZAÇÃO E DO GERENCIAMENTO 

 

19.1. O seu recebimento dar-se-á de acordo com o art 73, inciso I, letra “a” e “b”, da Lei 8.666/93, 

com alterações posteriores; 

 

19.2. O objeto executado em desacordo com o estipulado neste instrumento e na proposta do 

adjudicatário será rejeitado, parcial ou totalmente, conforme o caso; 
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19.3. As quantidades indicadas no Termo de Referência Anexo I são meramente estimativas, 

podendo ser alteradas, para mais ou para menos, de acordo com as necessidades desta Prefeitura; 

 

19.4. Caberá a Secretaria da Fazenda, o recebimento e a atestação da(s) Nota(s) Fiscal(is) Fatura(s) 

correspondentes aos serviços executados, em pleno acordo com as especificações contidas no 

Anexo I deste Edital. 

 

19.5. As obrigações assumidas deverão ser executadas fielmente pelas partes, de acordo com as 

condições avençadas e as normas legais pertinentes, respondendo cada uma pelas consequências de 

sua inexecução total ou parcial. 

 

19.6. Executado o objeto, será ele recebido em conformidade com as disposições contidas nos arts. 

73 a 76, da Lei 8.666/93. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a execução do objeto em 

desacordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência e no instrumento contratual. 

 

19.7. A execução do objeto será fiscalizada e gerenciada por representante do CONTRATANTE, 

especialmente designado para esse fim, a ser oportunamente indicado pela Secretaria da Fazenda. 

 

19.8. A Secretaria da Fazenda, CONTRATANTE, registrará todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do objeto, sendo-lhe assegurada a prerrogativa de: 

 

a) Atestar as notas fiscais correspondentes à execução do objeto; 

 

b) Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas 

as providências necessárias para a boa execução do objeto; 

 

c) Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do objeto e, em especial, 

na aplicação das sanções estabelecidas; 

 

d) Fiscalizar a execução do objeto contratado, de modo que sejam cumpridas integralmente as 

condições estabelecidas; 

 

e) Determinar o que for necessário à regularização de faltas verificadas; 

 

f) Sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservância pela CONTRATADA de qualquer 

exigência sua; 

 

g) Registrar as ocorrências havidas, firmado juntamente ao preposto da CONTRATADA; 

 

h) Lavrar o termo de recebimento definitivo do objeto contratado. 

 

19.9. A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da 

CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto. 

 

19.10. Não será aceita a execução de serviços que não tenham sido autorizados ou que, por qualquer 

motivo, não estejam de acordo com os termos e condições estabelecidas. 
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19.11. A falta dos produtos necessários à execução do objeto deste termo, não poderá ser alegada 

como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do objeto desta contratação, 

e não eximirá a fornecedora das sanções a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e 

demais condições estabelecidas. 

 

19.12. Na hipótese de algum dos serviços apresentar irregularidade não sanada, será reduzido a 

termo o fato e encaminhado à autoridade competente, para procedimentos inerentes à aplicação das 

penalidades. 

 

20. DO SERVIÇO 

 

20.1. A Prestação dos serviços serão de acordo com a orientação do fiscal.  

 

21. DO PAGAMENTO, REAJUSTAMENTO E DAS RETENÇÕES 

 

21.1. Os valores somente serão pagos após a apuração de eventuais valores reduzidos mensalmente 

nas contas de energia da Prefeitura e/ou recuperados/compensados com deposito na conta bancaria 

da Prefeitura, sendo atribuído o prazo de 5 (cinco) dias para pagamento, contados da certificação de 

crédito. e/ou da redução mensal, no protocolo desta Prefeitura, acompanhadas da seguinte 

documentação hábil à quitação: Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) contendo o atesto que os serviços foram 

executados; a Certidão Negativa de Débitos Federais; Certificado de Regularidade de Situação do 

FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal e Certidão Negativa de Débitos Estaduais 

junto à Fazenda Estadual, Municipal e Trabalhista. No caso da devolução, a concordância da 

Energisa, através de uma homologação de “acordo” de devolução.  

 

21.1.1. Na hipótese de estarem os documentos discriminados no item 21.1 com a validade expirada, 

o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos, dentro do prazo de validade, 

não cabendo ao CONTRATANTE nenhuma responsabilidade sobre o atraso no pagamento; 

 

21.1.2.  Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem retidos, sem 

que a CONTRATADA apresente a documentação hábil para liberação dos seus créditos, o Contrato 

será rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, ficando assegurado à CONTRATADA, tão 

somente, o direito ao recebimento do pagamento dos serviços efetivamente prestados e atestados na 

forma do item 21.1 

 

21.2. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de 

obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

21.3. Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura por culpa do 

contratado, o prazo de 30 (trinta) dias reiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresentação. 

 

21.4. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

 

21.5. O preço apresentado na proposta da CONTRATADA será fixo e não sofrerá reajuste. 

 

21.6. Do valor global contratado para a prestação do serviço serão retidos os impostos devidos de 

acordo com as legislações vigentes e o enquadramento contábil da empresa contratada. 
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22. DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

 

 

22.1. DEVERES DA CONTRATADA 

 

22.1.1. Na execução do objeto do contrato, obriga-se a CONTRATADA: 

  

a) Assumir a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuará, cumprindo 

com os prazos neste CONTRATO na sua proposta de preços.  

 

b) Facilitar todas as atividades de fiscalização da obra que serão feitas pela CONTRATANTE, 

 

c) Cumprir com todos os prazos e condições estabelecidos neste CONTRATO; 

 

d) Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de 

estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para a CONTRATANTE; 

 

e) Cumprir todas as Leis e posturas Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e responsabilizar-

se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa; 

 

f) Não transferir ou ceder, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes deste CONTRATO, 

ou títulos de créditos emitidos por ela e sem aceite, como garantia, fiança, ou outra forma qualquer 

de ônus, sob pena de rescisão unilateral do CONTRATO; 

 

g) Manter durante toda a vigência do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações a serem 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Ato Convocatório. 

 

22.2. DEVERES DA CONTRATANTE 

 

22.2.1. Na execução do objeto do contrato, obriga-se a CONTRATANTE a: 

 

a) Prestar todas as informações e esclarecimentos atinentes ao Objeto, que sejam solicitadas pelos 

proprietários ou empregados da CONTRATADA; 

 

b) Rejeitar a execução parcial ou total dos serviços objeto deste CONTRATO, por terceiros sem 

autorização; 

 

c) Cumprir com todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 

 

d) Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas na 

execução do objeto deste CONTRATO; 

 

e) Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 

quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

 

f) Fiscalizar a execução do objeto deste CONTRATO, podendo intervir durante a sua execução, 
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para fins de ajustes ou sua suspensão; 

 

23. DAS SANÇÕES 

 

23.1. Iniciada a sessão do pregão, não cabe desistência das propostas ou lances e a proponente que 

se recusar a cumprir a obrigação, bem como vier a fazê-lo fora das condições e especificações por 

ela propostas inicialmente, estará sujeita, de acordo com a gravidade da falta e a critério da 

Prefeitura, as seguintes sanções administrativas: 

 

23.1.1. Advertência; 

23.1.2. Multa na forma prevista no item 16.2; 

 

23.1.3. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a 

Administração; 

 

23.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

23.2. A multa a que se refere o item anterior será aplicada até o limite de 10% (dez por cento) do 

valor da adjudicação e, no caso de atraso não justificado devidamente ou, quando da inexecução 

total ou parcial do contrato, cobrar-se-á 1% (um por cento) por dia, sobre o valor do respectivo 

contrato, o que não impedirá, a critério da Prefeitura, a aplicação das demais sanções a que se refere 

o item 16.1, podendo a multa ser descontada dos pagamentos devidos pela Prefeitura, ou cobrada 

diretamente da empresa, amigável ou judicialmente. 

 

23.3. A Licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 

cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de 

licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação 

das demais cominações legais, tudo proporcionalmente ao grau de culpabilidade da conduta 

apenada, enquanto perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

 

23.4. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por 

parte da adjudicatária, na forma da lei. 

 

24. DA RESCISÃO 

 

24.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão devendo a parte faltosa com 

todo o ônus, inclusive os judiciais decorrentes da infração. 

 

24.2. No caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei de Licitações, os contratados 

reconhecem os direitos da Administração Pública. 

 

24.3. O presente termo poderá ser rescindido de acordo com as alíneas abaixo, sendo registrado nos 

autos do processo assegurando o contraditório e a ampla defesa, obedecendo especialmente ao 

disposto nos artigos 78, 79 e 80 da Lei Federal de Licitações: 
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I – Unilateralmente, por ato escrito da Administração, nos casos abaixo enumerados: 

 

a) O não cumprimento das Cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

 

b) A inexecução parcial ou total das cláusulas contratuais, ou apresentar a execução de forma 

irregular à apresentada na proposta; 

 

c) A lentidão no cumprimento do contrato; 

d) Atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

 

e) A paralisação da obra, serviço ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 

Administração; 

 

f) A subcontratação total ou parcial do objeto contratual, associação do contratado com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas 

no edital ou no contrato; 

 

g) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores; 

 

h) A declaração de falência, insolvência, falecimento do representante da CONTRATADA ou 

modificação no quando de sócios da empresa que resulte o impedimento da prestação do serviço; 

 

i) Razões de interesse público e de alta relevância determinada pela autoridade máxima da esfera 

administrativa; 

 

j) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do contrato. 

 

I – Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração; 

 

II – Judicialmente, nos termos da legislação; 

 

III – Quando houver supressão superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor global do 

contrato; 

 

IV – Quando ocorrer atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 

Administração; 

 

V – Quando houver suspensão da execução do contrato por prazo superior a 120 dias, salvo nos 

casos especificados no inciso XIV do art. 78 da Lei nº. 8.666/93. 

 

25. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO CERTAME 

 

25.1. A Administração, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente justificadas, 

poderá revogar a presente licitação, em face de razões de interesse público, por motivo de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou 
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declarar a sua nulidade por motivo de ilegalidade, de ofício ou por provação de qualquer pessoa, 

mediante ato escrito e fundamentado. 

 

25.2. Os licitantes não terão direitos a indenização em decorrência da anulação do procedimento 

licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 

suportado no cumprimento do instrumento contratual ou documento equivalente. 

 

26. DA FRAUDE À LICITAÇÃO 

 

26.1. A constatação, no curso da presente licitação, de condutas ou procedimentos que impliquem 

em atos, contrários ao alcance dos fins nela objetivados, ensejará a formulação de imediata 

representação ao MINISTÉRIO PÚBLICO para que sejam adotadas as providências direcionadas à 

apuração dos fatos e instauração do competente procedimento criminal, sem prejuízo da abertura de 

processo administrativo para os fins estabelecidos no art. 88, inciso II, da Lei n° 8.666/93. 

 

27. DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

 

27.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre as interessadas, desde que sejam atendidos o interesse da Administração, o princípio 

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

27.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local, anteriormente estabelecidos, desde que não haja 

comunicação da Pregoeira em contrário. 

 

27.3. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

27.4. Reserva-se a Pregoeira o direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade, informações 

complementares. 

 

27.5. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou 

indenização, poderá ser: 

 

a) Adiada a data da abertura desta licitação; 

 

b) Alterada as condições do presente Edital, com fixação de novo prazo para a sua realização. 

 

27.6. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do certame, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retomando a 

Pregoeira, quando possível, sua atuação no Pregão, sem prejuízos dos atos realizados. 

 

27.7. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão 

será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes. 

 

27.8. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Administração 



 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 

 

Praça Fausto Cardoso, 12 – Itabaiana/SE – 3431-9712 – 13.104.740/0001-10 

 
27 

 

revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente 

comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e 

fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. O 

MUNICÍPIO DE ITABAIANA poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para 

recebimento das propostas ou para sua abertura. 

 

27.9. É facultado aa Pregoeira ou a 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 licitante, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o 

ato não acarrete violação dos princípios básicos da licitação; 

 

c) Convocar as licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento de 

suas propostas. 

 

27.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta. 

 

27.11. As dúvidas decorrentes da interpretação deste Edital e as informações adicionais, que se 

fizerem necessárias à elaboração das Propostas, deverão ser apresentadas por e-mail, conforme 

informações constantes do preâmbulo deste Edital, a Pregoeira, com antecedência mínima de 03 

(três) dias úteis antes da data de abertura da sessão. 

 

27.12. Os pedidos de esclarecimentos de que trata o subitem acima não constituirão, 

necessariamente, motivos para que se altere a data e o horário do Pregão. 

 

27.13. As questões formuladas, bem como as respostas de interesse geral, serão divulgadas para 

todos os que retiraram o Edital, resguardando-se o sigilo quanto à identificação da empresa 

consulente. 

 

27.14. As alterações do Edital que, inquestionavelmente, afetarem a formulação da proposta, serão 

informadas para todas as licitantes que retiraram o Edital e divulgadas pela mesma forma que se deu 

o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. Do contrário, serão mantidos a 

data e horário da sessão. 

 

27.15. As situações não-previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de força 

maior, serão resolvidas pela Pregoeira ou pela autoridade competente, desde que pertinentes com o 

objeto do Pregão e observadas a legislação em vigor. 

 

27.16. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á 

o do vencimento; só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal 

de Itabaiana. 
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28. DOS CASOS OMISSOS 

 

28.1. Os casos omissos serão solucionados diretamente pela Pregoeira ou Autoridade Competente, 

observados os preceitos de direito público e as disposições de Lei n° 8.666/93. de 21.06.93. Lei n.° 

10.520, de 17.06.2002 e Decreto Municipal 026/2020. 

 

 

Itabaiana/SE, 22 de abril de 2021. 

 

 

Sabrina Munike dos Santos Souza  

Pregoeira 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021 
 

 

Este Termo de Referência tem por finalidade orientar a(s) PROPONENTE(S) interessada(s) 

em participar do certame que visa a contratação de empresa de engenharia elétrica, para prestação de 

serviços técnicos na realização de visitas técnicas nas Unidades Consumidoras de Energia Elétrica 

pertencentes a Prefeitura para as devidas avaliações, levantamentos de cargas instaladas para atendimento à 

Resoluções da ANEEL, principalmente a Resolução 414/2010 e suas atualizações. 

Em todas as Unidades Consumidoras serão verificadas o devido enquadramento tarifário, as cobranças 

realizadas, inclusive nas contas da Iluminação Pública, serão mapeadas e apuradas a existência de possíveis 

irregularidades nas cobranças e na aplicação das tarifas, com a finalidade de melhorar a eficiência dos gastos 

públicos e buscar a redução dos valores pagos, conforme a Resolução 414/2010 da ANEEL e suas 

atualizações. 

 

1 – OBJETO 

 

O objeto do certame, com sua quantidade, denominação e prazo de execução aceitáveis, consistirá em: 

 

1- Contratação de empresa de engenharia elétrica, para prestação de serviços técnicos para a realização de 

avaliações e possíveis adequações nas contas de energia elétrica, visando a redução dos valores pagos, con-

sequentemente a recuperação dos valores pagos indevidamente à Concessionaria de Energia. Tendo em vista 

o conteúdo da Resolução 414/2010 da ANEEL e suas atualizações, o objeto desta contratação tem como 

finalidade apurar possíveis irregularidades nas cobranças das tarifas aplicadas e contribuir com a capacidade 

de gestão da Prefeitura, no que se refere ao monitoramento das unidades consumidoras. A contratação destes 

serviços técnicos de Engenharia Elétrica deverá verificar os modelos tarifários aplicados identificar se há 

necessidade de efetivação de um ajuste geral no sistema de energia elétrica do município; conferir as faturas 

de energia elétrica pagas pela Prefeitura; e propor a recuperação onde for constatada a cobrança de valores 

indevidos nas contas de energia e nos tributos incidentes sobre as faturas. A contratação destes serviços téc-

nicos também deverá avaliar e apurar as instalações dos prédios públicos  e também da Iluminação Pública 

B4a; conferir e avaliar as potências instaladas; conferir e avaliar as potências faturadas nas contas de ilumi-

nação pública e sua forma de instalação; e revisar todos os contratos referentes as unidades consumidoras 

cujas contas são pagas com recursos da CIP, de forma a determinar a demanda de energia elétrica, para que o 

sistema possa ser otimizado em função dos padrões de uso. 
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ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
PERCENTUAL 

MÁXIMO 

VALOR 

ESTIMADO DA 

RECUPERAÇÃO 

01 

Contratação de empresa de 

engenharia elétrica, para prestação de 

serviços técnicos visando a 

realização de avaliações e 

adequações nas contas de energia 

elétrica, mediante as condições 

estabelecidas neste Ato Convocatório 

e seus Anexos, visando a redução dos 

valores pagos, consequentemente a 

recuperação dos valores pagos 

indevidamente à Concessionaria de 

Energia. Tendo em vista o conteúdo 

da Resolução 414/2010 da ANEEL e 

suas atualizações, o objeto desta 

contratação tem como finalidade 

apurar possíveis irregularidades nas 

cobranças das tarifas aplicadas e 

contribuir com a capacidade de 

gestão da Prefeitura, no que se refere 

ao monitoramento das unidades 

consumidoras. 

Serviços 
 

22,66%  R$ 1.100.000,00 

 

 

ITIEM 
DESCRIÇÃO DO OBJETO UND 

INTERVALO 
MÍNIMO 

1.  Contratação de empresa de engenharia elétrica, para prestação de 
serviços técnicos visando a realização de avaliações e adequações nas 
contas de energia elétrica, mediante as condições estabelecidas neste 
Ato Convocatório e seus Anexos, visando a redução dos valores pagos, 
consequentemente a recuperação dos valores pagos indevidamente à 
Concessionaria de Energia. Tendo em vista o conteúdo da Resolução 
414/2010 da ANEEL e suas atualizações, o objeto desta contratação tem 
como finalidade apurar possíveis irregularidades nas cobranças das 
tarifas aplicadas e contribuir com a capacidade de gestão da Prefeitura, 
no que se refere ao monitoramento das unidades consumidoras.. 

SERVIÇOS 

1 % 

 

2- JUSTIFICATIVA 

 

Foi identificada a necessidade de ampliação do diagnóstico, monitoramento e avaliação das contas de 

energia elétrica que são pagas pela Prefeitura, existe a necessidade de contratação de uma empresa de 

serviços técnicos na análise e adequação das tarifas praticadas pela concessionária de distribuição de energia 

elétrica, para assim ampliar a capacidade de gestão e aumentar a eficiência dos serviços prestados pela 

Prefeitura. 
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Considerando a necessidade permanente da municipalidade em ampliar suas receitas e tornar seus 

gastos mais eficientes, a Prefeitura pesquisa continuamente novas alternativas para cumprir seus objetivos 

orçamentários, especialmente as relacionadas à gastos com contas de energia elétrica.  

 

Diante dos fatos, se faz necessário que o Poder Executivo do município providencie a contratação de 

empresa com conhecimentos técnicos específicos, para realização de diagnóstico das unidades consumidoras 

e análise das tarifas aplicadas pela concessionária de energia elétrica, em consonância com a resolução 

414/2010 da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica e suas atualizações. 

3 – PROCEDIMENTOS  

3.1 Os serviços deverão obedecer às prescrições e exigências contidas nas especificações deste edital e seus 

anexos.  

3.2 A PROPONENTE vencedora deverá adotar os seguintes procedimentos visando à prestação dos serviços 

ao MUNICÍPIO:  

3.2.1 Verificação se as tarifas aplicadas estão sendo cobradas de acordo com as novas Resoluções da ANEEL, 

objetivando reduzir os custos no consumo nas tarifas aplicadas e nos tributos incidentes sobre as faturas, 

conferindo potência instalada, potência faturada na iluminação pública, revisando todos os contratos de alta 

tensão, de forma a determinar a demanda de energia elétrica, otimizando-os em função do padrão de uso.  

3.2.2 Os serviços técnicos abrangerão todas as unidades consumidoras cuja responsabilidade de pagamento é 

da municipalidade, tais como os medidores, registros apontados, faturamento, consumo, demanda, tarifas, 

classificação e outros julgados de interesse, com o fim específico de certificar da exatidão dos pagamentos 

efetuados à Concessionária nos últimos anos.  

3.2.3 Caso seja constatada inconsistência de valores cobrados a maior, a empresa contratada deverá instruir 

processo calçado na legislação pertinente e representar a Prefeitura junto a Concessionária e/ou órgão 

regulamentador, pleiteando a devolução.  

3.2.4 Caso haja alguma cobrança indevida feita pela Concessionaria de Energia, a PROPONENTE vencedora 

deverá instruir os Processos Administrativos na ANEEL para que seja feita a devida redução dos valores 

cobrados e também a devolução dos valores cobrados a maior relativo aos 120 meses anteriores a 

constatação dos erros.  

3.3 Todos e quaisquer procedimentos deverão ter a anuência da Administração para o seu encaminhamento.  
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3.4 A Prefeitura fornecerá a empresa contratada, cópias das faturas de energia de todas as Unidades de 

Consumo e demais documentos necessários e designará um funcionário para acompanhar os trabalhos de 

triagem nas Unidades de Consumo.  

3.5 Ao término dos trabalhos, a empresa contratada deverá elaborar um Relatório Conclusivo sobre as 

considerações verificadas em cada Unidade de Consumo.  

3.6 Os serviços deverão ser executados no âmbito administrativo, condicionados ao objeto da licitação, 

sendo que somente ocorrerá o pagamento quando concluídas as restituições/compensações dos créditos ao 

Município de maneira parcial e/ou total, atestado pela Secretaria de Fazenda, que informará à empresa 

contratada o valor efetivo recebido de tais créditos e os valores mensais diminuídos.  

3.6.1 No caso da empreitada não lograr êxito na redução mensal ou na devolução de valores, a Prefeitura, 

está desobrigada de quaisquer pagamentos referentes aos serviços executados.  

4 – NORMAS** 

4.1 Na execução do objeto contratado deverão ser observadas, pela PROPONENTE vencedora: 

a) As normas e regulamentações do MUNICÍPIO; 

b) As especificações dos serviços prestados; 

c) As Normas Brasileiras divulgadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), no que couber 

e em conformidade com as edições mais recentes; 

d) As Resoluções da ANEEL, dos direitos e deveres do consumidor de energia elétrica  

 

5 – DO RECEBIMENTO  

5.1 Deve estar em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei Federal n.º 8.666/93, o objeto desta licitação 

será recebido mediante apresentação de nota fiscal devidamente certificada pelo Setor responsável. 

5.2 Um determinado serviço será inteiramente recusado, mediante decisão do departamento responsável pela 

contratação, caso não esteja em conformidade com as especificações que constam neste edital. 

5.3 Nos casos de recusa dos serviços, a PROPONENTE vencedora deverá, imediatamente, providenciar a 

substituição, a partir da comunicação oficial feita pelo departamento responsável pela contratação. 

5.4 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela segurança do serviço, 

nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do futuro contrato, dentro dos limites 

estabelecidos pela lei e pelo instrumento contratual, bem como das obrigações trabalhistas e previdenciárias. 

 

6 – CONDIÇÕES GERAIS 

6.1 - Transportes, hospedagem e encargos: 

a) A PROPONENTE vencedora será responsável pelo transporte e hospedagem do pessoal por ela 
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empregado para prestação dos serviços objeto deste edital, bem como dos encargos trabalhistas e 

previdenciários. 

 

7 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

7.1 – O pagamento será efetuado quando ocorrer as reduções e/ou as devoluções/compensações totais 

/parciais, com as devidas comprovações e a devida comprovação de procedência pela Concessionaria e/ou 

ANEEL. 

7.2 - O MUNICÍPIO efetuará o pagamento, observado o seguinte: 

a) Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, mediante depósito na conta bancária 

indicada pela Contratada, após a entrega técnica dos serviços contratados.  

b) A PROPONENTE vencedora indicará no corpo da nota fiscal o número da licitação, o número e nome do 

banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária. 

c) Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencadas nas disposições determinadas pelos órgãos 

fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas vigentes. 

d) Nenhum pagamento será efetuado à PROPONENTE vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação contratual, ou financeira municipal que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, 

a qual poderá ser compensada com o (s) pagamento (s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos 

de qualquer natureza. 

 

8. DA FORMA DE PAGAMENTO  

Da Recuperação de Valores e da redução mensal nas contas de energia elétrica:  o pagamento será no 

valor estimado de R$ 249.260,00 (duzentos e quarenta e nove mil, duzentos e sessenta reais) que 

corresponde a um percentual de 22,66 (vinte e dois virgula sessenta e seis por cento) pela recuperação dos 

R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), após a comprovação do depósito na  conta da Prefeitura e pela 

redução anual de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais) das contas de energia elétrica da Prefeitura .  

OBS 1: Caso não atinja este valor, então a Prefeitura pagará na proporcionalidade dos valores 

depositados/reduzidos. 

OBS 2: Caso o valor de recuperação e redução sejam superiores ao valor estimado de 

R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), a Prefeitura pagará somente os valores fixados conforme 

percentual de desconto ofertado.  

 

9- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

9.1. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, emitido pelo Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia – CREA, da empresa licitante e de seu (s) responsável (is) técnico (s), 

necessariamente “Engenheiro Eletricista” da região a que estiverem vinculados. 
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9.1.1. No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no 

CREA/SE, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da 

assinatura do CONTRATO. 
 

9.1.2. Atestado (s) em nome do licitante, equivalentes ou semelhantes ao objeto licitado, emito (s) 

por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, comprovando a execução de serviços de 

características semelhantes de complexidade tecnológica e operacional, o qual tenha tramitado na 

ANEEL para atendimento a Resolução nº 414/2010 da ANEEL e de suas atualizações, devendo 

conter no mínimo: 

 

9.1.2.1. Identificação da Pessoa Jurídica emitente; 

9.1.2.2. Nome e cargo do signatário; 

9.1.2.3. Endereço completo do emitente; 

9.1.2.4. Objeto contratual; 

9.1.2.5.   Outras informações técnicas necessárias e suficientes para a avaliação 

das experiências exigidas no edital. 
 
 

9.2. Atestado (s) emitido (s) por Pessoa (s) Jurídica (s) de Direito Público ou Privado, equivalentes 

ou semelhantes ao objeto licitado acompanhado (s) da (s) respectiva (s) Certidão (es) do (s) atestado 

(s) de responsabilidade técnica por execução, obedecidas as disposições do subitem 9.1.2.5 a seguir, 

comprovando a execução de serviços de características semelhantes de complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior (técnico profissional)  

 

9.3. A Certidão de Acervo Técnico – CAT deverá referir-se às atividades técnicas que façam 

parte das atribuições legais do profissional, sendo que somente serão aceitas as constantes do artigo 

1º da Resolução nº 218 do CONFEA e relacionadas à execução de serviços a saber: 

 

9.3.1. Coordenação. 

9.3.2. Direção. 

9.3.3. Execução. 

9.3.4. Fiscalização. 

9.3.5. Supervisão. 

 

9.4. Para comprovação do vínculo profissional, serão aceitos, na forma do Acórdão nº 7.286/2010 – 

TCU - 2ª Câmara: 

14.15.1. Contrato Social, se sócio, devidamente atualizado; 

14.15.1.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS assinada; 

14.15.1.3. Contrato de Trabalho, regido pela CLT; 

14.15.1.4. Contrato de Prestação de Serviços, regido pelo Código Civil; ou 

14.15.1.5. Certidão de registro da licitante no CREA, se nela constar o nome do 

profissional indicado 
 

10– DOS PRAZOS 
 

10.1 - A PROPONENTE vencedora deverá obedecer, para execução do objeto do futuro contrato, o prazo 
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estabelecido neste Termo de Referência. 

10.2 - A licitante vencedora deverá executar o objeto em até 12 meses, contados da assinatura da ordem de 

serviço, podendo ser prorrogado a critério da licitante.      

10.3 - Aquisição do objeto desta licitação está a cargo da Secretaria de Fazenda da Prefeitura Itabaiana. 

 

11 – DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

11.1 - A PROPONENTE vencedora deverá assinar o Contrato, dentro de 05 (cinco) dias úteis, da convocação, 

junto ao Setor de Licitação desta Prefeitura.  

 

a) O prazo concedido para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma única vez, quando 

solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 

Administração. 
 

11.2 - No ato da assinatura do Contrato, a PROPONENTE vencedora deverá apresentar se não presente nos 

autos: 
 

a) Instrumento público ou particular de mandato, outorgando poderes ao signatário da contratação, 

quando não se tratar de sócio ou diretor autorizado através do estatuto ou contrato social.  

 

11.3 Os documentos solicitados deverão ser apresentados em versão original ou em cópia. 

 

12 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

O Gestor do contrato será designado em portaria especifica.  

 

13 - DO RECEBIMENTO 

 

13.1 O recebimento dos serviços será feito por servidor designado para esse fim, cabendo ao departamento 

responsável pela contratação o atesto das Notas Fiscais. 

 

 

Sandra de Andrade Santana  

Secretária de Fazenda  
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante e apresentada no 

envelope de proposta de preços). 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

PROPOSTA DE 

PREÇOS 

MODALIDADE 

 

PREGÃO 

ELETRÔNICO 

TIPO: 

MENOR PREÇO 

 

PROPONENTE: 

CNPJ/MF Nº: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

TELEFONE Nº: FAX Nº: E-MAIL: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. PERCENTUAL  

VALOR 

ESTIMADO DA 

RECUPERAÇÃO 

01 

Contratação de empresa de 

engenharia elétrica, para prestação de 

serviços técnicos, para a realização 

de avaliações e adequações nas 

contas de energia elétrica, visando a 

redução dos valores pagos, 

consequentemente a recuperação dos 

valores pagos indevidamente à 

Concessionaria de Energia. Tendo 

em vista o conteúdo da Resolução 

414/2010 da ANEEL e suas 

atualizações, o objeto desta 

contratação tem como finalidade 

apurar possíveis irregularidades nas 

cobranças das tarifas aplicadas e 

contribuir com a capacidade de 

gestão da Prefeitura, no que se refere 

ao monitoramento das unidades 

consumidoras. 

Serviços   R$ 1.100.000,00 

 

1. Os preços ofertados têm como referência o mês de ________/2021, para pagamento de 

acordo com as condições fixadas no EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2021, 

mantendo-se os preços fixos e irreajustáveis. 

 

2. No preço ofertado estão computados todos os custos básicos incidam ou venham a incidir 

direta ou indiretamente sobre o objeto do Pregão, inclusive tributos, contribuições incidentes, 

impostos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura 
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possam recair sobre o objeto. 

 

3 O Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados da entrega dos 

envelopes “PROPOSTA”. 

 

 

DADOS BANCÁRIOS: 

Conta Corrente nº XXXX, da Agência nº XXXX, do Banco XXXX nº XXXX, de titularidade da 

CONTRATADA. 

 

 

Dados do responsável pela assinatura do contrato: 

Nome,  

Qualificação (cargo ou função),  

Dados pessoais (nacionalidade, estado civil e profissão),  

Número dos documentos pessoais (RG, CPF),  
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° ____/2021 

 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído 

de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no 

item (completar) do Edital (completar com identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em 

especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de 

maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da 

licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial 

ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não 

da referida licitação; 

 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não será, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 

participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da 

referida licitação; 

 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e 

 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 

Cidade/UF, ____ de _____________ de 2021. 

 

 

 

 __________________________________________________________________________ 

(representante legal do licitante no âmbito da licitação, com identificação completa) 
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ANEXO IV– MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FIRMADO 

ENTRE O MUNICIPIO DE ITABAIANA/SE 

E A EMPRESA __________, NOS TERMOS 

DO PROCESSO LICITATÓRIO, PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº ___/2021. 

 

Pelo presente instrumento de contrato celebrado entre o MUNICÍPIO DE ITABAIANA, inscrito no 

CNPJ sob o nº. 13.104.740/0001-10 neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. ________, 

brasileiro, maior, ____, ____ registrado no C.P.F nº ___________ e RG nº _______ SSP/SE, 

residente e domiciliado a _______________ ora denominado CONTRATANTE,  tendo por outra 

parte a empresa ___________, inscrita regularmente no C.N.P.J sob o nº ____________ 

estabelecida à __________, neste ato representada por seu ____________, o senhor registrado no 

C.P.F sob o nº. ______________ e RG Nº________SSP/ residente e domiciliado(a) à  

_______________ por ora denominada CONTRATADA, têm justo e acordado entre si o presente 

TERMO DE CONTRATO, celebrado com o amparo da Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, e em 

decorrência do Edital de Pregão Eletrônico nº. ___/2021, mediante as cláusulas e condições 

seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

1.1 Este termo decorre da aplicação da Lei nº. 10.520/2002, Decreto Municipal nº. 026/2020 de 

19.02.2020 e, subsidiariamente, a Lei nº. 8.666/93 e alterações e vincula-se ao Procedimento de 

Licitação, Pregão Eletrônico nº____/2021. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1 - Constitui objeto deste termo objeto a contratação de empresa de engenharia elétrica, para 

prestação de serviços técnicos visando a realização de avaliações e adequações nas contas de 

energia elétrica, para atendimento a Resolução da ANEEL nº 414/2010 e suas atualizações, Pregão 

Eletrônico nº ___/2021, e de acordo com o admitido na proposta apresentada pela empresa 

vencedora do certame, que constitui parte integrante deste. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO 

 

3.1 – O contrato será por forma de Execução Indireta; 

3.2 - O regime de execução apresentado neste contrato é o tipo empreitada por preço global, 

sendo contratada a Prestação de Serviço por preço total e certo. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO, DA FISCALIZAÇÃO E DO GERENCIAMENTO 

4.1 As obrigações assumidas deverão ser executadas fielmente pelas partes, de acordo com as con-

dições avençadas e as normas legais pertinentes, respondendo cada uma pelas consequências de sua 

inexecução total ou parcial. 
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4.2 Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com as disposições contidas 

nos arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a execução do 

objeto em desacordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência e no instrumento 

contratual. 

4.3 A execução do objeto previsto neste termo será fiscalizada e gerenciada pelo servidor designado 

servidor nomeado em portaria específica, apensa a este instrumento contratual, para acompanhar e 

fiscalizar a execução do presente Contrato, na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei nº. 8.666/93 

4.4 A Secretaria de Fazenda, CONTRATANTE, registrará todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do objeto, sendo-lhe assegurada a prerrogativa de: 

a) atestar as notas fiscais correspondentes à execução do objeto contratual; 

b) solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas 

as providências necessárias para a boa execução do objeto contratual; 

c) emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do objeto e, em especial, 

na aplicação das sanções estabelecidas; 

d) fiscalizar a execução do objeto contratado, de modo que sejam cumpridas integralmente as con-

dições estabelecidas; 

e) determinar o que for necessário à regularização de faltas verificadas; 

f) sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservância pela CONTRATADA de qualquer 

exigência sua; 

g) registrar as ocorrências havidas, firmado junto ao preposto da CONTRATADA; 

4.5 A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade 

da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

 

5.1 O valor total para a presente contratação é de R$ ___________ (_______________).  

 

5.1.1. Os honorários serão pagos somente após a apuração de eventuais créditos existentes, 

provenientes de Recuperação de Créditos Advindos de Adequações nas Contas de Energia Elétrica 

e/ou redução nas contas mensais de energia elétrica da Prefeitura, para atendimento à Resolução da 

ANEEL nº 414/2010 e suas atualizações, apurando as eventuais irregularidades nas cobranças das 

tarifas aplicadas, bem como os desvios, de forma que, em sendo apurados valores pagos a maior 

administrativamente, dar início a sistemática de recuperação, sendo atribuído o prazo de 5 (cinco) 

dias para pagamento, contados da certificação de crédito. 

 

5.1.2. A Nota Fiscal não poderá conter emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas e deverá 

constar o número da licitação e do contrato firmado com a CONTRATANTE. 

 

5.1.3. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste 

CONTRATO, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob 

pena de aplicação das sanções previstas neste CONTRATO e indenização pelos danos decorrentes. 

 

5.1.4. A CONTRATANTE quando for o caso, efetuará a retenção na fonte dos tributos e 
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contribuições sobre todos os pagamentos efetuados à CONTRATADA. 

 

5.1.5. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, for 

constatado que a execução da obra não obedeceu a todos os detalhes deste CONTRATO e da 

Proposta de Preços da CONTRATADA. 

 

5.1.6. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 

multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste CONTRATO; 

 

5.1.7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira ou previdenciária, sem que isso gere direito ao reajustamento de 

preços, atualização monetária, ou aplicação de penalidade a CONTRATANTE. 

 

5.1.8. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 

CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de compensação financeira, e sua apuração 

se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora 

serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a 

aplicação das seguintes fórmulas: 

 

I = (TX/100)/365 

 

EM = I x N x VP, onde: 

I =, Índice de compensação financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

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

VP = Valor da parcela em atraso. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA E DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 

6.1 - O prazo de vigência deste CONTRATO será de 12(doze) meses, podendo ser prorrogado 

mediante acordo entre as partes, observada a legislação pertinente e a necessidade da prorrogação, 

devidamente justificadas nos termos da legislação em vigor, conforme Lei Federal nº 8.666/93, com 

as alterações e atualizações da Lei Federal nº 8.883/94. 

 

6.2. Será admitido o reajustamento de acordo com legislação vigente, através de índices setoriais 

e a repactuação de preços. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1 - As despesas com o objeto da presente licitação correrão por conta da dotação orçamentária 

abaixo especificada: 
 

✓ 02.13 Secretaria da Fazenda  

✓ 04.122.0001. 2063 Manutenção da Secretaria da Fazenda 

✓ 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

✓ 3390.39.05 – Serviços Técnicos Profissionais  

✓ Fonte 1001 
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CLÁUSULA OITAVA – DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

8.1 - O início da prestação dos serviços se dará após assinatura do termo contratual. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE 

9.1.1. Na execução do objeto do contrato, obriga-se a CONTRATADA: 

  

9.1.2. Assumir a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuará, 

cumprindo com os prazos neste CONTRATO na sua proposta de preços.  

 

9.1.3. Facilitar todas as atividades de fiscalização da obra que serão feitas pela CONTRATANTE, 

 

9.1.4. Cumprir com todos os prazos e condições estabelecidos neste CONTRATO; 

 

9.1.5. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de 

estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para a CONTRATANTE; 

 

9.1.6. Cumprir todas as Leis e posturas Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e 

responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa; 

 

9.1.7. Não transferir ou ceder, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes deste 

CONTRATO, ou títulos de créditos emitidos por ela e sem aceite, como garantia, fiança, ou outra 

forma qualquer de ônus, sob pena de rescisão unilateral do CONTRATO; 

 

9.1.8. Manter durante toda a vigência do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações a 

serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Ato Convocatório.  
 

 
 

9.2. DEVERES DA CONTRATANTE 

 

9.2.1. Prestar todas as informações e esclarecimentos atinentes ao Objeto, que sejam solicitadas 

pelos proprietários ou empregados da CONTRATADA; 

 

9.2.1. Rejeitar a execução parcial ou total dos serviços objeto deste CONTRATO, por terceiros 

sem autorização; 

 

9.2.2. Cumprir com todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 

 

9.2.3. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas 

na execução do objeto deste CONTRATO; 

 

9.2.4. Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 

quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

 

9.2.5. Fiscalizar a execução do objeto deste CONTRATO, podendo intervir durante a sua 

execução, para fins de ajustes ou sua suspensão; 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RETENÇÕES 

 

10.1. O pagamento será realizado de forma integral, de acordo com as obrigações realizadas. 

 

10.2. O pagamento será efetuado após empenho e liquidação da despesa por meio de crédito em 

conta-corrente indicada pelo licitante(s) vencedor(es), no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, 

mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo Setor responsável pelo 

recebimento da Secretaria de Fazenda. 

 

10.3. Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar com o documento de cobrança, as 

certidões de regularidade fiscal e trabalhista que na ocasião estiverem vencidas. 

 

10.4. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de 

obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

10.5. Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura por culpa do 

contratado, o prazo de 30 (trinta) dias reiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresentação. 

 

10.6. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

 

10.7. O preço apresentado na proposta da CONTRATADA será fixo e não sofrerá reajuste. 

 

10.8. Do valor global contratado para a prestação do serviço serão retidos os impostos devidos de 

acordo com as legislações vigentes e o enquadramento contábil da empresa contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E MULTAS (Art. 55, inciso VII, 

da Lei n° 8.666/93). 

 

Pelo atraso injustificado na execução do Contrato, pela inexecução total ou parcial do objeto 

pactuado, conforme o caso, o Contratante poderá aplicar à Contratada as seguintes sanções, 

previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93, garantida a prévia defesa, sem prejuízo de perda da garantia 

prestada: 

I - advertência; 

II - multa de 1% (um por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor do 

Contrato, em decorrência de atraso injustificado no fornecimento ou, no caso de inexecução total ou 

parcial do mesmo; 

III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração do Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

 

Parágrafo único - A aplicação da multa a que se refere o inciso II desta cláusula não impedirá, a 

critério da Prefeitura, a aplicação das demais sanções, podendo a multa ser descontada dos 

pagamentos devidos pela Prefeitura, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

 

12.1 - A inexecução total ou parcial da contratação enseja a sua rescisão, sem prejuízos das 

penalidades e multas previstas na Lei 8.666/93, neste Edital e no instrumento contratual, devendo a 

parte faltosa arcar com todo o ônus, inclusive os judiciais decorrentes da infração. 

 

12.2 - O presente termo poderá ser rescindido de acordo com as alíneas abaixo, sendo registrado nos 

autos do processo assegurando o contraditório e a ampla defesa, obedecendo especialmente ao 

disposto nos artigos 78, 79 e 80 da Lei Federal de Licitações: 

 

I - Unilateralmente, por ato escrito da Administração, nos casos abaixo enumerados: 

a) O não cumprimento das Cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

b) A inexecução parcial ou total das cláusulas contratuais, ou apresentar a execução de forma 

irregular à apresentada na proposta; 

c) A lentidão no cumprimento do contrato; 

d) Atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

e) A paralisação da obra, serviço ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 

Administração; 

f) A subcontratação total ou parcial do objeto contratual, associação do contratado com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas 

no edital ou no contrato; 

g) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores; 

h) A declaração de falência, insolvência, falecimento do representante da CONTRATADA ou 

modificação no quando de sócios da empresa que resulte o impedimento da prestação do serviço; 

i) Razões de interesse público e de alta relevância determinada pela autoridade máxima da esfera 

administrativa; 

j) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do contrato. 

 

II - Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração; 

 

III - Judicialmente, nos termos da legislação; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO 

 

13.1 - O resumo do presente contrato será publicado na imprensa oficial, conforme as disposições 

constantes no parágrafo único do art. 61 da lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

 

14.1 - Fica eleito o foro da cidade de Itabaiana, com a exclusão de qualquer outro por mais 

privilegiado que o seja, para dirimir as questões oriundas do presente contrato. 
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E, assim, por acharem-se justos e acordados, assinam o presente termo em 03 (Três) vias de igual 

teor, para que possa surtir os efeitos jurídicos. 

 

 

 

Itabaiana/SE, ___ de _____________ de 2021. 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

_______________________________ 

CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1. ___________________________________________ CPF nº ______________________ 

 

2. ___________________________________________ CPF nº  ______________________ 


