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PREGÃO ELETRÔNICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS IMPERATRIZ
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2019
(Processo Administrativo n.º 23249.006257.2019-86)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão Campus Imperatriz, por meio do(a) Núcleo de Licitações,
Compras e Contratos, sediado(a) Av. Newton Bello, s/n, Vila Maria, CEP 65919-050, Imperatriz - MA,
realizará licitação, para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA,
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, tendo por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS em conformidade
com o que a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do
Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto
n°7.892, de 23 de janeiro de 2013, das Instruções Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017
e nº 03, de 26 de abril de 2018 e da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do
Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.
Data da sessão: 01/10/2019
Horário: 10 Hr.
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
1.

DO OBJETO
1.1.
Constitui o objeto do presente instrumento o Registro de Preços para eventual
Contratação de empresa especializada em fornecimento de peças, componentes e serviços para
instalação de usina solar fotovoltaica no Instituto Federal do Maranhão – Campus Imperatriz, e
órgão participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de
Referência, deste Edital.
1.2.
A licitação será em um único grupo constituído de 03 itens, conforme tabela
constante do Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que
o compõem.
1.4.
Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no
“Comprasnet” e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

2.

DO CREDENCIAMENTO
2.1.
O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
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2.2.
O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
2.3.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este Pregão.
2.4.
É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe
zelar por todas as transações efetuadas diretamente ou por seu representante.
2.5.
É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles
se tornem desatualizados.
2.5.1.
A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação.
3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
3.1.
Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível
com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN
SEGES/MP nº 3, de 2018.
3.1.1.
3.2.

Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema

Não poderão participar desta licitação os interessados:
3.2.1.Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
3.2.2.Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.2.3.Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
3.2.4.Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
3.2.5.Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de
credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
3.2.5.1.
Empresa em recuperação extrajudicial poderá participar do certame desde que
comprovada a qualificação econômico-financeira;
3.2.6.Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

3.3.
Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
3.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123,
de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.
42 a 49;
3.3.1.1.
A assinalação do campo ”não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;
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3.3.2.Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
3.3.3.Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
3.3.4.Que não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
3.3.5.Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.
3.4. Vistoria Técnica
3.4.1.Os interessados em participar do certame poderão vistoriar o local, preenchendo o
Termo de Vistoria. Exigir-se-á que a vistoria seja feita pelo Engenheiro responsável
pela empresa (RT) e autor dos atestados técnicos, devendo o mesmo estar
regularizado junto ao CREA, e ser do quadro permanente da empresa. A exigência da
vistoria, cujo modelo está no Anexo II deste Edital, é para que as empresas tomem
pleno conhecimento das dificuldades inerentes aos serviços e das características da
edificação. Por tratar-se de uma obra de implantação de uma Usina de Geração
Fotovoltaica - Microgeração solar fotovoltaica, assim deve-se utilizar a ocasião para
sanar possíveis dúvidas que afetarão a formulação das propostas de preços, bem
como o Projeto de Instalação e a planilha dos quantitativos, não podendo alegar
desconhecimento durante a execução do contrato.
3.4.2.A vistoria deve ser agendada nos telefones (99) 3525-4745 e realizada no período
durante todo o prazo de publicidade do edital, até 08 dias após a publicação do
edital, das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00. Deverá ser agendada a visita técnica
até um dia antes das datas acima estabelecidas. O Termo de Vistoria, que será
fornecido ao licitante no dia da visita, deverá estar assinado pelo interessado e pelo
servidor da Diretoria de Administração e Planejamento.
3.4.3.A licitante que não fazer a vistoria assumirá com total responsabilidade na elaboração
de sua proposta comercial, não podendo fazer qualquer questionamento ou indagação
técnica sobre o local de instalação e sua peculiaridades.
4. DO ENVIO DA PROPOSTA
4.1.
O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e
horário marcado para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase
de recebimento de propostas.
4.2.
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.
4.3.
O 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.
4.4.
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.
4.5.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
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4.6.
As propostas deverão apresentar valor total do objeto licitado, sendo vedada imposição
de condições ou opções, somente admitidas propostas que ofertem apenas um preço.
4.6.1.O preço global proposto deverá atender à totalidade do objeto licitado, não sendo
aceitas aquelas que contemplam apenas parte do objeto.
4.7. Fica a cargo da licitante fazer o levantamento dos quantitativos de infraestrutura, cabos,
quadros, painéis, inversores, e tudo mais que se fizer necessário para adequar sua solução,
e apresentar na entrega da Proposta o Projeto de Instalação e a planilha dos quantitativos,
conforme previsto no Termo de Referência, deste Edital.
4.7.1.Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
4.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente no fornecimento dos bens.
4.9. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura
da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
5. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.
5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico,
na data, horário e local indicados neste Edital.
5.2. O Pregoeiro 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.
5.2.1.A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
5.2.2.A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
5.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
5.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.
5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
5.5.1.O lance deverá ser ofertado pelo valor total do objeto licitado.
5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura
da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
5.6.1.Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada
imediatamente à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação.
5.6.2.Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do
sistema.
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5.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado
pelo sistema.
5.7.1.O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)
segundos.
5.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
5.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
5.10.
No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão,
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos
lances.
5.11.
Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos
participantes.
5.12.
A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O
sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo
sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
5.13.
Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado,
para efeito de ordenação das propostas.
5.14.
Encerrada a etapa de lances será efetivada a verificação automática, junto à Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de
2007.
5.15.
Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da
proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
5.16.
A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação
automática para tanto.
5.17.
Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas
as demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade
cooperativa que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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5.18.
No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de
pequeno porte e equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado
sorteio para que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta.
5.19.
Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta de menor preço
não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema automaticamente indicará
as propostas de produtos manufaturados nacionais que estão enquadradas dentro da
referida margem, para fins de aceitação pelo Pregoeiro.
5.19.1.
Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de
preferência tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.
5.20.
Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no
artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente,
aos bens:
5.20.1.

Produzidos no País;

5.20.2.

Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

5.20.3.
Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País.
5.21.
Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o
qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.
6

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
6.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade,
bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.
6.2 Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível com o estimado
pela Administração ou manifestamente inexequível.
6.3 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
6.4 O pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob
pena de não aceitação da proposta.
6.4.1

Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o
caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior
envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
6.4.1.1 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido,
e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
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6.5 Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da margem
de preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio eletrônico,
com posterior encaminhamento por via postal, o documento comprobatório da caracterização
do produto manufaturado nacional, nos termos do Decreto n° 8.224, de 3 de abril de 2014.
6.6 O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos
regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá
usufruir da aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
6.6.1

Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão
reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.

6.7 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
6.8 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a continuidade da mesma.
6.9 O pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço,
vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
6.9.1

Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

6.9.2

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.10
Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o
caso.

7.

DA HABILITAÇÃO
7.1.

Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro 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 aos seguintes cadastros:
7.1.1.

SICAF;

7.1.2.

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

7.1.3.

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

7.1.4.

Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

7.1.5.

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
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dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
7.1.6.
7.2.

Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.

O pregoeiro, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –
SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto nos arts. 4º, caput, 8º,
§ 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10.
7.2.1.

Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto
ao SICAF.

7.2.2.

Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do
sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante
será convocado a encaminhar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, documento
válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de
inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal
das microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas,
conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

7.3.

Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação
relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista:

7.4.

Habilitação jurídica:
7.4.1.

No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

7.4.2.

No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatório de seus administradores;

7.4.3.

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;

7.4.4.

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 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;

7.4.5.

No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito
no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro
de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
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7.5.

7.6.

7.4.6.

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto
de autorização;

7.4.7.

Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;

Regularidade fiscal e trabalhista:
7.5.1.

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

7.5.2.

Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas
administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);

7.5.3.

Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);

7.5.4.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

7.5.5.

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo
decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

7.5.6.

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

7.5.7.

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;

7.5.8.

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação
de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra
equivalente, na forma da lei;

7.5.9.

Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de
pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de inabilitação.

Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores – SICAF no nível da Qualificação Econômico-Financeira, conforme
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2010, deverão apresentar a seguinte
documentação:
7.6.1.

Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica;

7.6.2.

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

7.6.3.

No caso de bens para pronta entrega, não será exigido da microempresa, empresa
de pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei
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nº 11.488, de 2007, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007);
7.6.3.1.

7.6.4.

No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite- se
a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis
referentes ao período de existência da sociedade;

Comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante

7.7.

7.6.5.

No caso de licitação para locação de materiais ou para fornecimento de bens para
pronta entrega, não se exigirá da microempresa ou empresa de pequeno porte a
apresentação de balanço patrimonial do último exercício social.

7.6.6.

As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior
ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 5
%(cinco por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

Qualificação técnica:
7.7.1.

7.7.2.

Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
com as características e quantidades do objeto da licitação, estabelecidas no
Termo de Referência, através da apresentação de atestados de desempenho
anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente
licitação. Os atestados deverão conter:
7.7.1.1.

Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente
(CNPJ, endereço, telefone, fax);

7.7.1.2.

Local e data de emissão;

7.7.1.3.

Nome, cargo, telefone, fax, e-mail e a assinatura do responsável pela
veracidade das informações;

7.7.1.4.

Período de execução do serviço;

Atestado (s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado,
devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
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–CREA, emitido(s) em nome do(s) profissional(is) com formação em Engenharia
elétrica, responsável(is) técnico(s) que ficará(ão) à frente da execução dos
serviços objeto desta contratação, que comprove(m) a execução de serviços de
complexidade equivalente técnicas similares às do objeto da presente
contratação, não se admitindo atestado(s) de fiscalização ou supervisão e/ou
coordenação de execução de serviços. É indispensável comprovação de que
estes profissionais fazem parte do seu quadro permanente;
7.7.3.

O(s) atestado(s) acima deverá(ão) conter particularmente a comprovação de
execução e implantação e gerenciamento de projetos de centrais de geração
elétrica com potência igual ou superior a 15 kWp.

7.7.4.

O(s) atestado(s) e acervo(s) técnico(s) acima deverá(ão) conter dados e
informações a respeito dos serviços / obra executadas (endereço) que permitam
a avaliação de similaridade, bem como identificação dos assinantes para efeito de
diligenciamento;

7.7.5.

O(s) atestado(s) de capacidade técnico-profissional a que se refere deverá(ão),
obrigatoriamente, ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões)
emitida(s) pelo CREA;

7.7.6.

Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ,
endereço, telefone, fax); Local e data de emissão; Nome, cargo, telefone, fax, email e a assinatura do responsável pela veracidade das informações. Período de
execução do serviço;

7.7.7.

Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima,
deverão ser apresentados pelos licitantes, via sistema eletrônico e ainda, via email cl.itz@ifma.edu.br, no prazo de 02 (duas) horas, após solicitação do
Pregoeiro no sistema eletrônico. Posteriormente, serão remetidos em original, por
qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por
servidor da Administração, desde que conferido(s) com o original, ou publicação
em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo máximo de 02 (dois) dias
úteis para o seguinte endereço: Av. Newton Bello, s/n, Vila Maria, Imperatriz
com indicação do número do processo/pregão e do nome do pregoeiro.

7.7.8.

Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição
no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar
a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período.

7.7.9.

A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação
fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.

7.7.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para
a continuidade da mesma.
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7.7.11. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.
7.7.12. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
seguindo- se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.
7.7.13. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
8. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
8.1.
A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 horas,
a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

8.2.

8.1.1.

Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

8.1.2.

Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento.

A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
8.2.1.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

8.3.

A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de
um resultado, sob pena de desclassificação.

8.4.

A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça
vínculo à proposta de outro licitante.

9.

DOS RECURSOS
9.1.
Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, será concedido o prazo de no
mínimo (30) trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema.
9.2.
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
9.2.1.
Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.
9.2.2.
A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito, autorizando o Pregoeiro a adjudicar o objeto ao
licitante vencedor.
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9.2.3.
Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
(03) três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa de seus interesses.
9.2.4.
As razões de recurso e as contrarrazões também deverão ser anexadas
eletronicamente em local indicado no www.comprasnet.gov.br.
9.3.
O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
9.4.
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.
10.

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
10.1.

A sessão pública poderá ser reaberta:
10.1.1.
Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores
à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
10.1.2.
Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente
ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.

10.2.
Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
10.2.1.
A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda,
fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
10.2.2.
A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.
11.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.1.
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular
decisão dos recursos apresentados.
11.2.
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
11.3.

12.

O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente ao licitante vencedor.

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1.
Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo
de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital.
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12.2.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que
seja assinada e devolvida no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de seu recebimento.
12.3.
O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s)
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
12.4.
Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o
registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante
vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais
condições.
12.4.1.
Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na
sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de
preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666,
de 1993;
13.

DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
13.1.
Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato. O prazo de vigência
da contratação é de 01 (um) ano contado do(a) da data de assinatura do contrato prorrogável na
forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.
13.2.
Previamente à contratação, será realizada consulta ao SICAF, pela contratante, para
identificar possível proibição de contratar com o Poder Público.
13.2.1.
O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data
de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento
equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas neste Edital.
13.2.2.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a
Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite do adjudicatário, mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja
assinado ou aceito no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.
13.3.
O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
13.4.
Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a
Administração realizará consulta “online” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de
Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.
13.4.1.
Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena
de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
13.5.
Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento
equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando,
injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, desde
que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta,
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negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.
15.

DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
15.1.

16.

Os preços são fixos e irreajustáveis.

DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
16.1.
Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência.

17.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
17.1.
As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência.

18.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
18.1.
Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras
constantes no Termo de Referência.

19.

DO PAGAMENTO
19.1.

O pagamento será realizado no prazo máximo de até 10 (dez) dias, contados a partir
da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para
crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

19.2.

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º,
§ 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

19.3.

O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente na nota fiscal apresentada.

19.4.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.

19.5.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.

19.6.

Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

19.7.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize
sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado
uma vez, por igual período, a critério da contratante.

19.8.

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto
à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser
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efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o
recebimento de seus créditos.
19.9.

Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
contratada a ampla defesa.

19.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação
junto ao SICAF.
19.11. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de
alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente
no SICAF.
19.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
19.12.1.
A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos
e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
19.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento
da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo: EM = Encargos moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
VP = Valor da parcela a ser paga
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)

I = (6/100)
365
I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

20.
20.1.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
20.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
20.1.2. Apresentar documentação falsa;
20.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
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20.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
20.1.5. Não mantiver a proposta;
20.1.6. Cometer fraude fiscal;
20.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;
20.2.

Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

20.3.

O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
20.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;
20.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;
20.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;
20.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF,
pelo prazo de até cinco anos;
20.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos
causados;

20.4.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

20.5.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

20.6.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.

20.7.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.8.

As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.

21.

DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
21.1.

Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao
valor da proposta do licitante mais bem classificado.

21.2.

A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do
certame em relação ao licitante melhor classificado.
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22.

21.3.

Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual
apresentada durante a fase competitiva.

21.4.

Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a
ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto
n° 7.892/2013.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

22.1.

Até 03 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.

22.2.

A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cl.itz@ifma.edu.br ou por
petição dirigida ou protocolada no endereço Av. Newton Bello, s/n, Vila Maria, Imperatriz, seção
Protocolo.

22.3.

Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores responsáveis pela elaboração do Edital e seus
anexo, decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

22.4.

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

22.5.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no seguinte endereço: cl.itz@ifma.edu.br.

22.6.

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

22.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados
nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
23.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. 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 anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação
em contrário pelo Pregoeiro.
23.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro 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.
23.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
23.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
23.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente
da condução ou do resultado do processo licitatório.
23.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 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
Administração.
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23.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do
interesse público.
23.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
23.9. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
23.9.1. ANEXO I – Termo de Referência
23.9.2. ANEXO II – Termo de Vistoria Técnica
23.9.3. ANEXO III – Modelo de Declarações
23.9.4. ANEXO IV – Minuta de Termo de Contrato

Imperatriz, 16 de Setembro de 2019.

Saulo Cardoso
Diretor Geral
IFMA - Campus Imperatriz
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS IMPERATRIZ
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
(Processo Administrativo n°23249.006257.2019-86)
1. DO OBJETO
1.1. Constitui o objeto do presente instrumento o Registro de Preços para eventual Contratação
de empresa especializada em fornecimento de peças, componentes e serviços para
instalação de usina solar fotovoltaica no IFMA – Campus Imperatriz.
1.2. Os sistemas fotovoltaicos, caracterizado como microgeração de energia elétrica, devem ter
potência de pico igual ou superior a 10 kWp, 25 kWp e 50kWp. Os interessados em
participar do processo, poderão fazer a vistoria técnica para tomar conhecimento das
condições da edificação, viabilidade de sua solução, alturas, tamanhos, espaços e tudo mais
o que for necessário para ofertar sua proposta, inclusive no levantamento dos quantitativos;
1.3. O projeto do sistema de geração de energia por captação da radiação solar será composto
pelo conjunto de painéis solares, estrutura de fixação, inversores, cabeamentos e sistema de
gerência, não havendo armazenamento de energia.
1.4. Para a implantação total dos sistemas caberá à CONTRATADA, a implantação
eletromecânica da usina solar, interligação com o sistema de distribuição de energia do
prédio, implantação do sistema de monitoramento das usinas fotovoltaicas, projeto e registro
da instalação e operação da usina junto à Concessionária de Energia local e o RT/CREA,
dentro do sistema de compensação de energia elétrica da ANEEL (RN 687/2015);
1.5. “Quadro-Resumo” com descrição dos itens a serem licitados:
Item

GRUPO I

1

2

3

Descrição

Quant.

Valor Unitário

Valor total

27

R$ 115.840,16

R$ 3.127.684,32

35

R$ 235.195,32

R$ 8.231.836,20

23

R$ 448.793,59

R$ 10.322.252,57

Serviço de implantação de usina solar
fotovoltaica – Microgeração de 10 kwp, com
fornecimento do material.
Serviço de implantação de usina solar
fotovoltaica – Microgeração de 25 kwp, com
fornecimento do material.
Serviço de implantação de usina solar
fotovoltaica – Microgeração de 50 kwp, com
fornecimento do material.
Valor Total Global Estimado

R$ 21.681.773,09

Vinte e um milhões e seiscentos e oitenta e um mil e setecentos e setenta e três reais e nove centavos

1.6. Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s)
participante(s):
ÓRGÃO GERENCIADOR
DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

LOCALIDADE

INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO – CAMPUS IMPERATRIZ
UASG 158294

AVENIDA NEWTON BELLO, S/Nº, VILA MARIA
65.919-050, IMPERATRIZ – MA
Tel. (99) 3524-4745
cl.itz@ifma.edu.br

Item
1

2

Descrição
Serviço de implantação de usina solar
fotovoltaica – Microgeração de 10 kwp, com
fornecimento do material.
Serviço de implantação de usina solar
fotovoltaica – Microgeração de 25 kwp, com
fornecimento do material.

Quantidade

Valor Unitário

Valor total

10

R$ 115.840,16

R$ 1.158.401,60

8

R$ 235.195,32

R$ 1.881.562,56
1
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS IMPERATRIZ
Serviço de implantação de usina solar
fotovoltaica – Microgeração de 50 kwp, com
fornecimento do material.

3

3

R$ 448.793,59

Valor Total Estimado

R$ 1.346.380,77
R$ 4.386.344,93

Quatro Milhões, trezentos e oitenta e seis mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos

ÓRGÃO PARTICIPANTE
DADOS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

LOCALIDADE

INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO – CAMPUS AÇAILÂNDIA
UASG 158295

AV. PROJETADA, SN VILA PROGRESSO II
65.919-050, AÇAILÂNDIA – MA
Tel. (99) 3538-4118
acailandia@ifma.edu.br ou antonio.aires@ifma.edu.br

Item
1

2

3

Descrição
Serviço de implantação de usina solar
fotovoltaica – Microgeração de 10 kwp, com
fornecimento do material.
Serviço de implantação de usina solar
fotovoltaica – Microgeração de 25 kwp, com
fornecimento do material.
Serviço de implantação de usina solar
fotovoltaica – Microgeração de 50 kwp, com
fornecimento do material.

Quantidade

Valor Unitário

Valor total

5

R$ 115.840,16

R$ 579.200,80

4

R$ 235.195,32

R$ 940.781,28

2

R$ 448.793,59

R$ 897.587,18

Valor Total Estimado

R$ 2.417.569,26

Dois milhões e quatrocentos e dezessete mil e quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos

ÓRGÃO PARTICIPANTE
DADOS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

LOCALIDADE

INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO – CAMPUS ARAIOSE
UASG 154858

RUA JOSÉ DE ALENCAR, S/N, BAIRRO CUMPRIDA
65.919-050, ARAIOSE – MA
compras.araioses@ifma.edu.br

Item
2

3

Descrição
Serviço de implantação de
fotovoltaica – Microgeração de
fornecimento do material.
Serviço de implantação de
fotovoltaica – Microgeração de
fornecimento do material.

Quantidade

Valor Unitário

Valor total

usina solar
25 kwp, com

2

R$ 235.195,32

R$ 470.390,64

usina solar
50 kwp, com

2

R$ 448.793,59

R$ 897.587,18

Valor Total Estimado

R$ 1.367.977,82

Um milhão e trezentos e sessenta e sete mil e novecentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos

ÓRGÃO PARTICIPANTE
DADOS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

LOCALIDADE

INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO – CAMPUS BACABAL
UASG 158297

AV. GOVERNADOR JOAO ALBERTO SN CENTRO
65.700-000, BACABAL – MA
Tel. (99) 9819-5027
joabe.melo@ifma.edu.br

Item
3

Descrição
Serviço de implantação de usina solar
fotovoltaica – Microgeração de 50 kwp, com
fornecimento do material.

Quantidade

Valor Unitário

Valor total

4

R$ 448.793,59

R$ 1.795.174,36

Valor Total Estimado

R$ 1.795.174,36

Um milhão e setecentos e noventa e cinco mil e cento e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS IMPERATRIZ
ÓRGÃO PARTICIPANTE
DADOS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

LOCALIDADE

INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO – CAMPUS COELHO NETO
UASG 158455

AV. ANTONIO GUIMARAES, MA 034, SN, OLHO D"AGUINHA
65.919-050, COELHO NETO – MA
TEL. (98) 3473-4557 ou (98) 8853-7495
compras.coelhoneto@ifma.edu.br

Item
1

2

3

Descrição
Serviço de implantação de usina solar
fotovoltaica – Microgeração de 10 kwp, com
fornecimento do material.
Serviço de implantação de usina solar
fotovoltaica – Microgeração de 25 kwp, com
fornecimento do material.
Serviço de implantação de usina solar
fotovoltaica – Microgeração de 50 kwp, com
fornecimento do material.

Quantidade

Valor Unitário

Valor total

2

R$ 115.840,16

R$ 231.680,32

1

R$ 235.195,32

R$ 235.195,32

1

R$ 448.793,59

R$ 448.793,59

Valor Total Estimado

R$ 915.669,23

Novecentos e quinze mil e seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos

ÓRGÃO PARTICIPANTE
DADOS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

LOCALIDADE

INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO – CAMPUS SÃO RAIMUNDO
DAS MANGABEIRAS
UASG 158296

RUA JOSE EGITO 498 CENTRO
65.840-000, SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS – MA
Tel. (99) 8413-5895
wanderson.souza@ifma.edu.br

Item
3

Descrição
Serviço de implantação de usina solar
fotovoltaica – Microgeração de 50 kwp, com
fornecimento do material.

Quantidade

Valor Unitário

Valor total

10

R$ 448.793,59

R$ 4.487.935,90

Valor Total Estimado

R$ 4.487.935,90

Quatro milhões e quatrocentos e oitenta e sete mil e novecentos e trinta e cinco reais e noventa centavos

ÓRGÃO PARTICIPANTE
DADOS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

LOCALIDADE

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – CAMPUS VITÓRIA
UASG 158151

AV. VITORIA, 1729, JUCUTUQUARA
29.040-780, VITÓRIA – ES
Tel. (27) 3756-5536
dennis@ifes.edu.br

Item
1

2

3

Descrição
Serviço de implantação de usina solar
fotovoltaica – Microgeração de 10 kwp, com
fornecimento do material.
Serviço de implantação de usina solar
fotovoltaica – Microgeração de 25 kwp, com
fornecimento do material.
Serviço de implantação de usina solar
fotovoltaica – Microgeração de 50 kwp, com
fornecimento do material.

Quantidade

Valor Unitário

Valor total

10

R$ 115.840,16

R$ 1.158.401,60

20

R$ 235.195,32

R$ 4.703.906,40

1

R$ 448.793,59

R$ 448.793,59

Valor Total Estimado

R$ 6.311.101,59

Seis milhões e trezentos e onze mil e cento e um reais e cinquenta e nove centavos
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS IMPERATRIZ
1.7. Quadro detalhado dos itens com especificações técnicas dos itens a serem licitados:
Item 01
IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - MICROGERAÇÃO DE 10 KWP.
SISTEMA FOTOVOLTAICO
O presente projeto não se limita apenas ao fornecimento dos equipamentos destinados à
geração e adequação de energia elétrica com a rede da concessionária, bem como sua instalação
completa. Sendo o escopo do projeto a seguir:
Elaboração de Projetos Elétricos e Mecânicos para a instalação e operação do sistema
fotovoltaico junto à rede elétrica da Concessionária de Energia local;
Promover Licenças e/ou permissões especiais, junto aos órgãos competentes (ANEEL,
CREA), que se façam necessárias para a aprovação, instalação e operação da planta fotovoltaica
em paralelismo com a rede elétrica da concessionária local;
Fornecimento e instalação dos equipamentos e acessórios para perfeita operação e
monitoramento do sistema fotovoltaico;
Montagem das estruturas de fixação e suporte dos painéis fotovoltaicos. Devendo ter
altura, inclinação e orientação apropriadas, de tal forma a extrair a máxima eficiência de geração
ao longo do ano;
Confecção de Quadros Elétricos CC (corrente contínua), responsáveis pela proteção dos
painéis fotovoltaicos contra sobretensões oriundas de descargas atmosféricas, sobrecorrente e
curto-circuito. Para tanto, o mesmo deverá contemplar chaves seccionadoras sob-carga, fusíveis
ou disjuntores CC específicos para utilização em sistemas fotovoltaicos, dispositivos de proteção
contra surtos (DPS), barramentos de terra, entre outros;
Confecção de Quadros Elétricos CA (corrente alternada), responsáveis pela proteção e
interligação dos inversores que compõem o sistema de geração fotovoltaica. Para tanto, o mesmo
deverá conter disjuntores tripolares ou monopolares, dispositivos de proteção contra surtos (DPS),
barramento de neutro e terra, conectores e identificação;
Confecção de Quadros Elétricos que possibilitem o acoplamento do sistema de geração
de energia fotovoltaica com a rede elétrica da Concessionária de Energia local. Para tanto, será
necessário proteções elétricas, com capacidade de interrupção compatível com o nível de curto
circuito em questão, dispositivos de proteção contra surtos (DPS), barramentos de neutro e terra,
conectores e plaquetas de identificação;
Confecção do aterramento necessário dos equipamentos que irão compor a usina
fotovoltaica, tais como, estruturas metálicas, painéis fotovoltaicos e inversores;
Solicitar e acompanhar a instalação do medidor Bidirecional a ser instalado pela
concessionária de energia elétrica;
Realizar os ajustes nos equipamentos que compõem o sistema fotovoltaico para a perfeita
operação da usina fotovoltaica;
Apresentar relatório técnico comprovando a eficiência dos equipamentos fornecidos pela
CONTRATADA. Sendo necessária, por um período de 15 (quinze) dias consecutivos, a instalação
de equipamentos analisadores de rede, junto ao Quadro de Distribuição de energia elétrica do
local, capazes de monitorar o comportamento dos principais indicadores elétricos do local na
presença do sistema fotovoltaico, tais como, comportamento do fator de potência, distorção
harmônica, fluxo de potência ativa, fluxo de potência reativa, tensão da rede elétrica, fluxo de
corrente, entre outros parâmetros e
A CONTRATADA deverá, no período de 1 ano (12 meses), prestar no local da instalação
da usina solar fotovoltaica 02 (duas) manutenções preventivas, independente do chamado
técnico da CONTRATANTE.
Deverão ser apresentados junto à proposta comercial, memoriais técnicos descritivos,
projetos elétrico/mecânico, em papel A0, da usina fotovoltaica a ser instalada, manuais,
certificados nacionais e internacionais, contendo todas as informações dos materiais a serem
utilizados na execução da obra, cronograma de execução de obra e as disposições dos seguintes
componentes do sistema fotovoltaico: painéis fotovoltaicos, inversores, estruturas metálicas, cabos
solares e sistema de monitoramento.
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O projeto deverá trazer, obrigatoriamente, a especificação do material a ser usado para a
infraestrutura que receberá os painéis solares e mostrando com detalhe destacado como será a
fixação dessa infraestrutura, e informando a capacidade da mesma para absorver intempéries,
chuvas, ventos e etc.
A implementação do sistema fotovoltaico deverá obrigatoriamente seguir as Normas e
Regulamentações abaixo:
a) ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas;
b) ANEEL - Resolução Normativa n° 687;
c) NBR-5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão;
d) INMETRO – Portaria nº 004/2011.
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
Os módulos fotovoltaicos deverão atender às seguintes especificações:
a) A quantidade de placas fotovoltaicas deverá ser dimensionada respeitando os limites do
espaço físico que compõem a cobertura do Edifício da Contratante. Tendo como premissa a
potência mínima de 10,00 kWp;
b) O gerador fotovoltaico deverá ser composto por módulos idênticos, ou seja, com
mesmas características elétricas, mecânicas e dimensionais, devem ser, portanto todos do mesmo
fabricante, marca e modelo;
c) Somente serão aceitos módulos fotovoltaicos feitos de silício Policristalino etiquetado
pelo INMETRO e selo PROCEL, com potência unitária maior ou igual a 375 Wp;
d) Todos os módulos fotovoltaicos fornecidos deverão possuir moldura metálica em
alumínio e caixa de conexão contendo conectores apropriados para conexão rápida;
e) Vida útil esperada superior a 25 (vinte e cinco) anos;
f) Deverão ser fornecidos módulos fotovoltaicos que possuam garantia do fabricante
contra defeitos de material e fabricação de no mínimo 10 (dez) anos;
g) Tolerância de potência nominal nas STC em relação aos dados de placa de
+5 W/ -0 W;
h) Eficiência superior a 19,0% na conversão da irradiação solar em energia elétrica, nas
condições padrão de teste - STC – Standard Test Conditions (1000 W/m2; 25°C; AM 1.5). Para
efeito de avaliação das eficiências dos módulos, serão consideradas as medidas externas das
molduras; Comprovado através de laudo ou relatório de ensaio emitido por laboratório reconhecido
pelo INMETRO.
i) A tensão de corrente contínua (CC) nominal dos arranjos deverá estar compatível com a
especificada para os inversores;
j) A corrente máxima dos módulos deve ser compatível com a especificada para os
inversores;
k) O módulo deverá possuir moldura em alumínio anodizado com perfuração apropriada
para aterramento;
l) Os módulos deverão possuir as seguintes certificações: Certificação INMETRO (Portaria
INMETRO 004/2011) e selo PROCEL acompanhado do relatório técnico dos ensaios realizados
nos módulos emitido por laboratório reconhecido pelo INMETRO.
m) Cada módulo deve ter uma caixa de conexão, IP 67, com bornes e diodos de
passagem (by-pass) já montados, e conectores a prova d’água e de engate rápido (por exemplo,
MC3, MC4, etc.);
n) Todos os fios, cabos, conectores, proteções, diodos, estrutura de fixação, e demais
componentes devem ser fornecidos e perfeitamente dimensionados de acordo com a quantidade
de placas fotovoltaicas e inversores do arranjo fotovoltaico. Seguindo todas as normas de
instalações elétricas relevantes à instalação, manutenção e segurança do sistema, em especial a
norma NBR 5410 referente à instalação em baixa tensão;
o) Os painéis fotovoltaicos deverão ser posicionados de tal forma a mitigar o problema do
efeito de sombreamento. Para tanto, deverá ser respeitada a distância mínima entre as fileiras de
módulos fotovoltaicos;
p) Para otimizar a extração da máxima geração de energia ao longo do ano e diminuir o
acúmulo de sujeira na parte superior dos painéis fotovoltaicos deverá ser analisado e apresentado
a melhor inclinação para o local da instalação e
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q) A interligação dos painéis fotovoltaicos deverá obedecer aos critérios de mitigação do
efeito de tensão induzida nos cabos dos módulos fotovoltaicos oriunda da corrente de descarga
atmosférica.
INVERSORES
Os inversores fotovoltaicos deverão, obrigatoriamente, atender às seguintes
especificações:
a) Os inversores fotovoltaicos devem transformar a energia elétrica DC em AC, com uma
eficiência europeia ou CEC superior a 97%;
b) Deverão ser fornecidos inversores que possuam garantia do fabricante contra defeitos
de material e fabricação de no mínimo 5 (cinco) anos;
c) Deverá ser usado 1 (Um) ou mais invesores na instalação fotovoltaica, que seja
compatível com a quantidade de módulos fotovoltaicos de acordo com sua especificação;
d) A soma das potências nominais dos Inversores deve ser: Maior ou igual a 8 KW e
menor ou igual a 10 KW;
e) Máxima Tensão de Entrada CC ≥ 900 V;
f) Número de MPPT ≥ 2;
g) Inversor sem transformador;
h) Tensão de saída do inversor deve estar de acordo com a tensão nominal do local da
instalação, caso não haja modelo de inversor compatível com a tensão nominal do local, poderá
ser usado transformador na saída do inversor para que o mesmo se torne compatível com a
tensão nominal do local de instalação;
i) Frequência Nominal: 60 Hz;
j) O inversor pode serTrifásico ou Monofásico;
k) Índice de Proteção Mínimo: IP 65;
l) Proteções e monitoramentos: Anti-ilhamento, , chave seccionadora CC integrada ao
inversor, monitoramento da rede elétrica CA (tensão, corrente, potência e frequência) e
m) Os inversores deverão possuir Certificado do INMETRO ou Certificados Internacionais
exigidos pela concessionária local.
SISTEMA DE MONITORAMENTO
A CONTRATADA deverá fornecer e instalar um sistema de monitoramento remoto,
acoplado aos inversores fotovoltaicos, possibilitando o CONTRATANTE acessar de forma local ou
remota os históricos de geração, registros, status e alarmes da usina solar fotovoltaica em tempo
real. Dentre os dados obtidos pelo sistema de monitoramento, o mesmo deverá informar, através
de mensagens de diagnósticos, o status de operação dos inversores que compõem a usina solar
fotovoltaica, possibilitando também o CONTRATANTE diagnosticar possíveis avarias nos
equipamentos.
O sistema de monitoramento deverá possuir as seguintes especificações:
a) Caixa com grau de proteção IP65;
b) Módulo principal de aquisição de dados com comunicação RS485 ou por placa wifi;
c) Fonte de alimentação para o sistema de monitoramento;
d) Ter a capacidade de armazenamento das variáveis do sistema fotovoltaico (Data
Logger) por no mínimo 30 dias;
e) Garantia do fabricante maior ou igual a 2 (dois) anos.
ESTRUTURA DE SUPORTE E FIXAÇÃO
As estruturas de fixação e suporte deverão ser fornecidas e montadas com fornecimento
das devidas instruções detalhadas para sua montagem;
As estruturas de fixação e suporte deverão ter uma garantia do fabricante de no mínimo
10 anos;
As estruturas de fixação podem ser instaladas em telhados compostos de telhas
fibrocimento, ou telhas cerâmicas, ou telhas metálicas (Podendo ser istérmicas ou não);
Para instalação do sistema fotovoltaico em telhados do tipo telha de fibrocimento, as
estruturas de fixação e suporte dos módulos fotovoltaicos, devem estar em conformidade com as
especificações abaixo:
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a) Para ancoragem da estrutura de fixação deverá ser usado um parafuso prisioneiro 230
mm em aço INOX;
b) No parafuso prisioneiro deverá haver uma borracha de vedação EPDM para evitar
vazamentos;
c) Porcas Sextavadas Inox M10, junto ao parafuso prisioneiro, para sustentação do
suporte de perfil;
d) Suporte de perfil em aço galvanizado, em formato “L” ou “Z”;
e) Os perfis que servirão de suporte aos módulos fotovoltaicos deverão ser em alumínio,
com tamanhos de 210 cm, 315 cm, 420 cm e 630 cm;
f) A fixação do perfil ao suporte de perfil deve ser feita através de um parafuso martelo
M8x25mm INOX, porca sextavada travante M8 INOX e arruela pequena M8 INOX;
g) Para travamento dos módulos fotovoltaicos aos perfis, deverão ser usados grampos
finais e intermediários, estes grampos devem ser compostos de presilhas de alumínio e porca,
mola e porca trava, onde esses três últimos materiais serão em aço inox.
Para instalação do sistema fotovoltaico em telhados do tipo telha cerâmica, as estruturas
de fixação e suporte dos módulos fotovoltaicos, devem estar em conformidade com as
especificações abaixo:
a) Para ancoragem da estrutura de fixação deverá ser usado uma base em aço
galvanizado de dimensão mínima de 180 x 55 mm, com estrutura para acoplar o suporte de perfil;
b) Suporte de perfil em aço galvanizado, em formato “L” ou “Z”;
c) O suporte de perfil deve ser acoplado a base em aço galvanizado através de um
parafuso sextavado INOX e de uma porca sextavada de INOX;
d) Os perfis que servirão de suporte aos módulos fotovoltaicos deverão ser em alumínio,
com tamanhos de 210 cm, 315 cm, 420 cm e 630 cm;
e) A fixação do perfil ao suporte deve ser feita através de um parafuso martelo M8x25mm
INOX, porca sextavada travante M8 INOX e arruela pequena M8 INOX;
f) Para travamento dos módulos fotovoltaicos aos perfis, deverão ser usados grampos
finais e intermediários, estes grampos devem ser compostos de presilhas de alumínio e porca,
mola e porca trava, onde esses três últimos materiais serão em aço inox.
Para instalação do sistema fotovoltaico em telhados do tipo telha metálica, as estruturas
de fixação e suporte dos módulos fotovoltaicos, devem estar em conformidade com as
especificações abaixo:
a) Para ancoragem da estrutura de fixação deverá ser usado uma base em aço
galvanizado de dimensão mínima de 140 x 30 mm, com suporte para acoplar diretamente o perfil
de alumínio;
b) Na base em aço galvanizado deverá haver uma borracha de vedação EPDM para evitar
vazamentos;
c) Os perfis que servirão de suporte aos módulos fotovoltaicos deverão ser em alumínio,
com tamanhos de 210 cm, 315 cm, 420 cm e 630 cm;
d) A fixação do perfil no suporte da base em aço galvanizado deve ser feita através de um
parafuso martelo M8x25mm INOX, porca sextavada travante M8 INOX e arruela pequena M8
INOX;
e) Para travamento dos módulos fotovoltaicos aos perfis, deverão ser usados grampos
finais e intermediários, estes grampos devem ser compostos de presilhas de alumínio e porca,
mola e porca trava, onde esses três últimos materiais serão em aço inox.
Deverá ser apresentado juntamente com a proposta comercial, Laudo ou relatório de
ensaio, emitido por laboratório reconhecido pelo INMETRO e em conformidade com a NBR
8094/1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina Método de ensaio, para o material utilizado na estrutura de fixação, ou seja, peças em aço
galvanizado e também aço inox, com no mínimo 1500 horas de teste.
Não será permitida a utilização de soldagem das estruturas metálicas, devendo as
mesmas serem fixadas através de parafusos. Os parafusos, porcas, arruelas e outros acessórios
deverão ser em aço inoxidável.
QUADROS DE PROTEÇÃO CC
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Devido às perdas existentes nos condutores elétricos e às possíveis induções magnética
nos cabos elétricos será exigido que os quadros elétricos CC sejam instalados próximos aos
painéis fotovoltaicos;
Os quadros elétricos de proteção e controle CC deverão, obrigatoriamente, disponibilizar
dispositivos de seccionamento sob-carga, proteção contra sobrecorrente, curto- circuito e proteção
contra surtos (DPS). Conforme especificações abaixo:
Os quadros deverão ser do tipo sobrepor, com grau de proteção compatível com seu
ambiente de instalação, IP 65;
A porta deverá possuir junta de vedação, dotada de fechos;
No lado interno da porta dos quadros elétricos deverá ser instalado um recipiente com
porta projetos;
Chave seccionadora sob-carga;
Porta Fusível Solar GPV 10x38 mm, 1000 V;
Fusível GPV, polo positivo e negativo, compatíveis com o esquema de ligação dos painéis
fotovoltaicos;
Também poderá ser usado Disjuntor Fotovoltaico, compatível com o esquema de ligação
dos painéis fotovoltaicos, ao invés da utilização de Porta Fusível e Fusível GPV;
Dispositivos de proteção contra surtos (DPS), para sistemas fotovoltaicos em 1.000V/40
kA DC, tipo Classe II (3 Varistores), com visualização e sinalização remota do estado do varistor e
Barramentos de Terra, Conectores, Canaletas, plaquetas de identificação, entre outros.
QUADROS DE PROTEÇÃO CA E PARALELISMO DOS INVERSORES
Devido às perdas existentes nos condutores elétricos e às possíveis induções magnética
nos cabos elétricos será exigido que os quadros elétricos CA e o inversor sejam instalados
próximos aos painéis fotovoltaicos;
Os quadros elétricos de proteção CA destinado ao paralelismo do inversor, deverão
obrigatoriamente, disponibilizar dispositivos de proteção contra sobrecorrente, curto circuito e
proteção contra surtos (DPS). Conforme especificações abaixo:
a) Os quadros deverão ser do tipo sobrepor, com grau de proteção compatível com seu
ambiente de instalação;
b) A porta deverá possuir junta de vedação, dotada de fechos;
c) No lado interno da porta dos quadros elétricos deverá existir um recipiente com porta
projetos;
d) Disjuntores para proteção de sistema trifásico ou monofásico em caixa moldada com
corrente nominal de operação compatível com a saída do inversor e com corrente de interrupção
equivalente ao nível de curto-circuito em questão;
e) Dispositivos de proteção contra surtos (DPS) deverão ser no mínimo de Classe II.
Deve-se instalar DPS em cada fase e no neutro e
f) Barramentos de Neutro, Terra, Conectores, Canaletas, entre outros.
Todos os quadros fornecidos deverão atender os ensaios estabelecidos pela NBR-IEC60439-1.
CABOS DE CORRENTE CONTÍNUA
Os cabos elétricos em corrente contínua serão instalados ao tempo deverão ser
resistentes a intempéries e à radiação UV.
As propriedades dos materiais deve ser não propagante à chama;
O condutor deve ser de fios flexíveis de cobre estanhado encordoado, classe 5;
Com isolação em composto termofixo extrudado, apropriado para temperatura de
operação no condutor em regime permanente de até 90°C e 20.000 h à temperatura de 120°C;
A Seção tranversal mínima do condutor em Corrente Contínua deve ser de 6 mm²;
Para tensão entre condutores isolados, positivo e negativo, o cabo pode ficar submetido à
tensão máxima de 1800 V em corrente contínua;
Os cabos elétricos devem ser do tipo flexível, para fácil instalação e manutenção e
Devem apresentar garantia mínima de 12 meses, vida útil de 25 anos e certificação TUV
ou similar.
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CABOS DE CORRENTE ALTERNADA
Todos os cabos elétricos destinados ao transporte de energia em corrente alternada
deverão ser formados por fios de cobre flexível, possuir a marca de conformidade do INMETRO,
isolamento 0,6/1 kV, antichamas, livre de halogênios, encordoamento classe 4, temperatura 90 °C,
com seção mínima compatível com o circuito elétrico em questão e
O padrão de cores para fiação deverá seguir o padrão existente atualmente nos Quadros
de Distribuição de Energia da CONTRATANTE.
ACOMODAÇÃO DOS CABOS ELÉTRICOS
Os cabos elétricos, CC e CA, deverão ser acomodados em leitos, eletrocalhas e/ou
tubulações, de tal forma, a facilitar a organização e identificação, além de prevenir contra
possíveis danos de agentes externos;
Toda estrutura destinada a acomodação dos cabos elétricos, CC e CA, exposta ao tempo,
deverá ser galvanizada a fogo, com chapa do tipo pesado e pintura anticorrosiva;
A soma da área externa dos cabos não deverá ultrapassar 60% da área interna do
eletroduto;
Os leitos, eletrocalhas e tubulações destinadas à acomodação dos cabos elétricos da
usina solar fotovoltaica deverão ser independentes, não sendo permitida a utilização das
tubulações já existentes;
Deverá ser retirado diariamente o resto de materiais oriundo da implantação da usina solar
fotovoltaica.
SISTEMA DE ATERRAMENTO
Deverá ser aterrada tanto a estrutura de montagem dos painéis como qualquer
componente metálico, além do circuito do sistema fotovoltaico, devem-se aterrar também todas as
partes metálicas não ativas da usina;
Caso a malha de aterramento existente não atenda as necessidades do sistema a ser
instalado, será de responsabilidade da CONTRATATADA os custos destinado à adequação da
malha de aterramento às normas técnicas em vigência e
O sistema fotovoltaico deverá ser aterrado através de malha de aterramento a ser
confeccionada na envoltória da estrutura de suporte e fixação do gerador fotovoltaico e interligada
à malha de aterramento existente. Caso necessário, deverão ser utilizadas hastes tipo
Copperweld, de acordo com o padrão nacional, e cabos de cobre nu para o aterramento.
MEDIDOR BIDIRECIONAL
A CONTRATADA deverá solicitar e acompanhar a instalação do medidor bidirecional a ser
instalado pela Concessionária de Energia local e
A contratada deverá executar toda pendência exigida no laudo de vistoria da
Concessionária de Energia local no prazo máximo de 48h, e quantas vezes forem necessárias até
a sua aprovação definitiva.
Item 02
IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - MICROGERAÇÃO DE 25 KWP.
SISTEMA FOTOVOLTAICO
O presente projeto não se limita apenas ao fornecimento dos equipamentos destinados à
geração e adequação de energia elétrica com a rede da concessionária, bem como sua instalação
completa. Sendo o escopo do projeto a seguir:
Elaboração de Projetos Elétricos e Mecânicos para a instalação e operação do sistema
fotovoltaico junto à rede elétrica da Concessionária de Energia local;
Promover Licenças e/ou permissões especiais, junto aos órgãos competentes (ANEEL,
CREA), que se façam necessárias para a aprovação, instalação e operação da planta fotovoltaica
em paralelismo com a rede elétrica da concessionária local;
Fornecimento e instalação dos equipamentos e acessórios para perfeita operação e
monitoramento do sistema fotovoltaico;
Adequação das estruturas civis que compõem a cobertura do edifício,se necessário,
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garantindo um sistema de ancoragem das estruturas metálicas para acomodar os painéis
fotovoltaicos;
Montagem das estruturas de fixação e suporte dos painéis fotovoltaicos. Devendo ter
altura, inclinação e orientação apropriadas, de tal forma a extrair a máxima eficiência de geração
ao longo do ano;
Confecção de Quadros Elétricos CC (corrente contínua), responsáveis pela proteção dos
painéis fotovoltaicos contra sobretensões oriundas de descargas atmosféricas, sobrecorrente e
curto-circuito. Para tanto, o mesmo deverá contemplar chaves seccionadoras sob-carga, fusíveis
ou disjuntores CC específicos para utilização em sistemas fotovoltaicos, dispositivos de proteção
contra surtos (DPS), barramentos de terra, entre outros;
Confecção de Quadros Elétricos CA (corrente alternada), responsáveis pela proteção e
interligação dos inversores que compõem o sistema de geração fotovoltaica. Para tanto, o mesmo
deverá conter disjuntores tripolares ou monopolares, dispositivos de proteção contra surtos (DPS),
barramento de neutro e terra, conectores e identificação;
Confecção de Quadros Elétricos que possibilitem o acoplamento do sistema de geração de
energia fotovoltaica com a rede elétrica da Concessionária de Energia local. Para tanto, será
necessário proteções elétricas, com capacidade de interrupção compatível com o nível de curto
circuito em questão, dispositivos de proteção contra surtos (DPS), barramentos de neutro e terra,
conectores e plaquetas de identificação;
Confecção do aterramento necessário dos equipamentos que irão compor a usina
fotovoltaica, tais como, estruturas metálicas, painéis fotovoltaicos e inversores;
Solicitar e acompanhar a instalação do medidor de Bidirecional a ser instalado pela
concessionária de energia elétrica;
Realizar os ajustes nos equipamentos que compõem o sistema fotovoltaico para a perfeita
operação da usina fotovoltaica;
Apresentar relatório técnico comprovando a eficiência dos equipamentos fornecidos pela
CONTRATADA. Sendo necessária, por um período de 15 (quinze) dias consecutivos, a instalação
de equipamentos analisadores de rede, junto ao Quadro de Distribuição de energia elétrica do
local, capazes de monitorar o comportamento dos principais indicadores elétricos do local na
presença do sistema fotovoltaico, tais como, comportamento do fator de potência, distorção
harmônica, fluxo de potência ativa, fluxo de potência reativa, tensão da rede elétrica, fluxo de
corrente, entre outros parâmetros;
A CONTRATADA deverá, no período de 1 ano (12 meses), prestar no local da instalação
da usina solar fotovoltaica 2 (duas) manutenções preventivas, independente do chamado técnico
da CONTRATANTE.
Deverão ser apresentados junto à proposta comercial, memoriais técnicos descritivos,
projetos elétrico/mecânico, em papel A0, da usina fotovoltaica a ser instalada, manuais, certificados
nacionais e internacionais, contendo todas as informações dos materiais a serem utilizados na
execução da obra, cronograma de execução de obra e as disposições dos seguintes componentes
do sistema fotovoltaico: painéis fotovoltaicos, inversores, estruturas metálicas, cabos solares e
sistema de monitoramento.
O projeto deverá trazer, obrigatoriamente, a especificação do material a ser usado para a
infraestrutura que receberá os painéis solares e mostrando com detalhe destacado como será a
fixação dessa infraestrutura, e informando a capacidade da mesma para absorver intempéries,
chuvas, ventos e etc.
A implementação do sistema fotovoltaico deverá obrigatoriamente seguir as Normas e
Regulamentações abaixo:
a) ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas;
b) ANEEL - Resolução Normativa n° 687;
c) NBR-5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão;
d) INMETRO – Portaria nº 004/2011.
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
Os módulos fotovoltaicos deverão atender às seguintes especificações:
a) A quantidade de placas fotovoltaicas deverá ser dimensionada respeitando os limites do
espaço físico que compõem a cobertura do Edifício da Contratante. Tendo como premissa a
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potência mínima de 25,00 kWp;
b) O gerador fotovoltaico deverá ser composto por módulos idênticos, ou seja, com
mesmas características elétricas, mecânicas e dimensionais, devem ser, portanto todos do mesmo
fabricante, marca e modelo;
c) Somente serão aceitos módulos fotovoltaicos feitos de silício Policristalino etiquetado
pelo INMETRO e selo PROCEL, com potência unitária maior ou igual a 375 Wp;
d) Todos os módulos fotovoltaicos fornecidos deverão possuir moldura metálica em
alumínio e caixa de conexão contendo conectores apropriados para conexão rápida;
e) Vida útil esperada superior a 25 (vinte e cinco) anos;
f) Deverão ser fornecidos módulos fotovoltaicos que possuam garantia do fabricante contra
defeitos de material e fabricação de no mínimo 10 (dez) anos;
g) Tolerância de potência nominal nas STC em relação aos dados de placa de
+5 W/ -0 W;
h) Eficiência superior a 19,0% na conversão da irradiação solar em energia elétrica, nas
condições padrão de teste - STC – Standard Test Conditions (1000 W/m2; 25°C; AM 1.5). Para
efeito de avaliação das eficiências dos módulos, serão consideradas as medidas externas das
molduras; Comprovado através de laudo ou relatório de ensaio emitido por laboratório reconhecido
pelo INMETRO.
i) A tensão de corrente contínua (CC) nominal dos arranjos deverá estar compatível com a
especificada para os inversores;
j) A corrente máxima dos módulos deve ser compatível com a especificada para os
inversores;
k) O módulo deverá possuir moldura em alumínio anodizado com perfuração apropriada
para aterramento;
l) Os módulos deverão possuir as seguintes certificações: Certificação INMETRO (Portaria
INMETRO 004/2011) e selo PROCEL acompanhado do relatório técnico dos ensaios realizados
nos módulos emitido por laboratório reconhecido pelo INMETRO.
m) Cada módulo deve ter uma caixa de conexão, IP 67, com bornes e diodos de passagem
(by-pass) já montados, e conectores a prova d’água e de engate rápido (por exemplo, MC3, MC4,
etc.);
n) Todos os fios, cabos, conectores, proteções, diodos, estrutura de fixação, e demais
componentes devem ser fornecidos e perfeitamente dimensionados de acordo com a quantidade
de placas fotovoltaicas e inversores do arranjo fotovoltaico. Seguindo todas as normas de
instalações elétricas relevantes à instalação, manutenção e segurança do sistema, em especial a
norma NBR 5410 referente à instalação em baixa tensão;
o) Os painéis fotovoltaicos deverão ser posicionados de tal forma a mitigar o problema do
efeito de sombreamento. Para tanto, deverá ser respeitada a distância mínima entre as fileiras de
módulos fotovoltaicos;
p) Para otimizar a extração da máxima geração de energia ao longo do ano e diminuir o
acúmulo de sujeira na parte superior dos painéis fotovoltaicos deverá ser analisado e apresentado
a melhor inclinação para o local da instalação e
q) A interligação dos painéis fotovoltaicos deverá obedecer aos critérios de mitigação do
efeito de tensão induzida nos cabos dos módulos fotovoltaicos oriunda da corrente de descarga
atmosférica.
INVERSORES
Os inversores fotovoltaicos Deverão, obrigatoriamente, atender às seguintes
especificações:
a) Os inversores fotovoltaicos devem transformar a energia elétrica DC em AC, com uma
eficiência europeia ou CEC superior a 97%;
b) Deverão ser fornecidos inversores que possuam garantia do fabricante contra defeitos
de material e fabricação de no mínimo 5 (cinco) anos;
c) Deverá ser usado 1 (Um) ou mais inversores na instalação fotovoltaica, que sejam
compatíveis com a quantidade de módulos fotovoltaicos de acordo com sua especificação;
d) A soma da Potência Nominal dos Inversores devem ser: Maior ou igual a 20 KW e menor
ou igual a 25 KW;
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e) Máxima Tensão de Entrada CC ≥ 900 V;
f) Número de MPPT ≥ 2;
g) Inversor sem transformador;
h) Tensão de saída do inversor deve estar de acordo com a tensão nominal do local da
instalação, caso não haja modelo de inversor compatível com a tensão nominal do local, poderá
ser usado transformador na saída do inversor para que o mesmo se torne compatível com a tensão
nominal do local de instalação;
i) Frequência Nominal: 60 Hz;
j) Inversor Trifásico;
k) Índice de Proteção Mínimo: IP 65;
l) Proteções e monitoramentos: Anti-ilhamento, chave seccionadora CC integrada ao
inversor, monitoramento da rede elétrica CA (tensão, corrente, potência e frequência) e
m) Os inversores deverão possuir Certificado do INMETRO ou Certificados Internacionais
exigidos pela concessionária local.
SISTEMA DE MONITORAMENTO
A CONTRATADA deverá fornecer e instalar um sistema de monitoramento remoto,
acoplado aos inversores fotovoltaicos, possibilitando o CONTRATANTE acessar de forma local ou
remota os históricos de geração, registros, status e alarmes da usina solar fotovoltaica em tempo
real. Dentre os dados obtidos pelo sistema de monitoramento, o mesmo deverá informar, através
de mensagens de diagnósticos, o status de operação dos inversores que compõem a usina solar
fotovoltaica, possibilitando também o CONTRATANE diagnosticar possíveis avarias nos
equipamentos.
O sistema de monitoramento deverá possuir as seguintes especificações:
a) Caixa com grau de proteção IP65;
b) Módulo principal de aquisição de dados com comunicação RS485 ou por placa wifi;
c) Fonte de alimentação para o sistema de monitoramento;
d) Ter a capacidade de armazenamento das variáveis do sistema fotovoltaico (Data
Logger) por no mínimo 30 dias;
e) Garantia do fabricante maior ou igual a 2 (dois) anos.
ESTRUTURA DE SUPORTE E FIXAÇÃO
As estruturas de fixação e suporte deverão ser fornecidas e montadas com fornecimento
das devidas instruções detalhadas para sua montagem;
As estruturas de fixação e suporte deverão ter uma garantia do fabricante de no mínimo 10
anos;
As estruturas de fixação podem ser instaladas em telhados compostos de telhas
fibrocimento, ou telhas cerâmicas, ou telhas metálicas (Podendo ser istérmicas ou não);
Para instalação do sistema fotovoltaico em telhados do tipo telha de fibrocimento, as
estruturas de fixação e suporte dos módulos fotovoltaicos, devem estar em conformidade com as
especificações abaixo:
a) Para ancoragem da estrutura de fixação deverá ser usado um parafuso prisioneiro 230
mm em aço INOX;
b) No parafuso prisioneiro deverá haver uma borracha de vedação EPDM para evitar
vazamentos;
c) Porcas Sextavadas Inox M10, junto ao parafuso prisioneiro, para sustentação do suporte
de perfil;
d) Suporte de perfil em aço galvanizado, em formato “L” ou “Z”;
e) Os perfis que servirão de suporte aos módulos fotovoltaicos deverão ser em alumínio,
com tamanhos de 210 cm, 315 cm, 420 cm e 630 cm;
f) A fixação do perfil ao suporte de perfil deve ser feita através de um parafuso martelo
M8x25mm INOX, porca sextavada travante M8 INOX e arruela pequena M8 INOX;
g) Para travamento dos módulos fotovoltaicos aos perfis, deverão ser usados grampos
finais e intermediários, estes grampos devem ser compostos de presilhas de alumínio e porca,
mola e porca trava, onde esses três últimos materiais serão em aço inox.
Para instalação do sistema fotovoltaico em telhados do tipo telha cerâmica, as estruturas
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de fixação e suporte dos módulos fotovoltaicos, devem estar em conformidade com as
especificações abaixo:
a) Para ancoragem da estrutura de fixação deverá ser usado uma base em aço
galvanizado de dimensão mínima de 180 x 55 mm, com estrutura para acoplar o suporte de perfil;
b) Suporte de perfil em aço galvanizado, em formato “L” ou “Z”;
c) O suporte de perfil deve ser acoplado a base em aço galvanizado através de um
parafuso sextavado INOX e de uma porca sextavada de INOX;
d) Os perfis que servirão de suporte aos módulos fotovoltaicos deverão ser em alumínio,
com tamanhos de 210 cm, 315 cm, 420 cm e 630 cm;
e) A fixação do perfil ao suporte deve ser feita através de um parafuso martelo M8x25mm
INOX, porca sextavada travante M8 INOX e arruela pequena M8 INOX;
f) Para travamento dos módulos fotovoltaicos aos perfis, deverão ser usados grampos
finais e intermediários, estes grampos devem ser compostos de presilhas de alumínio e porca,
mola e porca trava, onde esses três últimos materiais serão em aço inox.
Para instalação do sistema fotovoltaico em telhados do tipo telha metálica, as estruturas de
fixação e suporte dos módulos fotovoltaicos, devem estar em conformidade com as especificações
abaixo:
a) Para ancoragem da estrutura de fixação deverá ser usado uma base em aço
galvanizado de dimensão mínima de 140 x 30 mm, com suporte para acoplar diretamente o perfil
de alumínio;
b) Na base em aço galvanizado deverá haver uma borracha de vedação EPDM para evitar
vazamentos;
c) Os perfis que servirão de suporte aos módulos fotovoltaicos deverão ser em alumínio,
com tamanhos de 210 cm, 315 cm, 420 cm e 630 cm;
d) A fixação do perfil no suporte da base em aço galvanizado deve ser feita através de um
parafuso martelo M8x25mm INOX, porca sextavada travante M8 INOX e arruela pequena M8
INOX;
e) Para travamento dos módulos fotovoltaicos aos perfis, deverão ser usados grampos
finais e intermediários, estes grampos devem ser compostos de presilhas de alumínio e porca,
mola e porca trava, onde esses três últimos materiais serão em aço inox.
Deverá ser apresentado juntamente com a proposta comercial, Laudo ou relatório de
ensaio, emitido por laboratório reconhecido pelo INMETRO e em conformidade com a NBR
8094/1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina Método de ensaio, para o material utilizado na estrutura de fixação, ou seja, peças em aço
galvanizado e também aço inox, com no mínimo 1500 horas de teste.
Não será permitida a utilização de soldagem das estruturas metálicas, devendo as mesmas
serem fixadas através de parafusos. Os parafusos, porcas, arruelas e outros acessórios deverão
ser em aço inoxidável.
QUADROS DE PROTEÇÃO CC
Devido às perdas existentes nos condutores elétricos e às possíveis induções magnética
nos cabos elétricos será exigido que os quadros elétricos CC sejam instalados próximos aos
painéis fotovoltaicos;
Os quadros elétricos de proteção e controle CC deverão, obrigatoriamente, disponibilizar
dispositivos de seccionamento sob-carga, proteção contra sobrecorrente, curto- circuito e proteção
contra surtos (DPS). Conforme especificações abaixo:
Os quadros deverão ser do tipo sobrepor, com grau de proteção compatível com seu
ambiente de instalação, IP 65;
A porta deverá possuir junta de vedação, dotada de fechos;
No lado interno da porta dos quadros elétricos deverá ser instalado um recipiente com
porta projetos;
Chave seccionadora sob-carga;
Porta Fusível Solar GPV 10x38 mm, 1000 V;
Fusível GPV, polo positivo e negativo, compatíveis com o esquema de ligação dos painéis
fotovoltaicos;
Também poderá ser usado Disjuntor Fotovoltaico, compatível com o esquema de ligação
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dos painéis fotovoltaicos, ao invés da utilização de Porta Fusível e Fusível GPV;
Dispositivos de proteção contra surtos (DPS), para sistemas fotovoltaicos em 1.000V/40 kA
DC, tipo Classe II (3 Varistores), com visualização e sinalização remota do estado do varistor e
Barramentos de Terra, Conectores, Canaletas, plaquetas de identificação, entre outros.
QUADROS DE PROTEÇÃO CA E PARALELISMO DOS INVERSORES
Devido às perdas existentes nos condutores elétricos e às possíveis induções magnética
nos cabos elétricos será exigido que os quadros elétricos CA e o inversor sejam instalados
próximos aos painéis fotovoltaicos;
Os quadros elétricos de proteção CA destinado ao paralelismo do inversor, deverão
obrigatoriamente, disponibilizar dispositivos de proteção contra sobrecorrente, curto circuito e
proteção contra surtos (DPS). Conforme especificações abaixo:
a) Os quadros deverão ser do tipo sobrepor, com grau de proteção compatível com seu
ambiente de instalação;
b) A porta deverá possuir junta de vedação, dotada de fechos;
c) No lado interno da porta dos quadros elétricos deverá existir um recipiente com porta
projetos;
f) Disjuntores para proteção de sistema trifásico em caixa moldada com corrente nominal
de operação compatível com a saída do inversor e com corrente de interrupção equivalente ao
nível de curto-circuito em questão;
d) Dispositivos de proteção contra surtos (DPS) deverão ser no mínimo de Classe II.
Deve-se instalar DPS em cada fase e no neutro e
e) Barramentos de Neutro, Terra, Conectores, Canaletas, entre outros.
Todos os quadros fornecidos deverão atender os ensaios estabelecidos pela NBR-IEC60439-1.
CABOS DE CORRENTE CONTÍNUA
Os cabos elétricos em corrente contínua serão instalados ao tempo deverão ser resistentes
a intempéries e à radiação UV.
As propriedades dos materiais deve ser não propagante à chama;
O condutor deve ser de fios flexíveis de cobre estanhado encordoado, classe 5;
Com isolação em composto termofixo extrudado, apropriado para temperatura de operação
no condutor em regime permanente de até 90°C e 20.000 h à temperatura de 120°C;
A Seção tranversal mínima do condutor em Corrente Contínua deve ser de 6 mm²;
Para tensão entre condutores isolados, positivo e negativo, o cabo pode ficar submetido à
tensão máxima de 1800 V em corrente contínua;
Os cabos elétricos devem ser do tipo flexível, para fácil instalação e manutenção e
Devem apresentar garantia mínima de 12 meses, vida útil de 25 anos e certificação TUV ou
similar.
CABOS DE CORRENTE ALTERNADA
Todos os cabos elétricos destinados ao transporte de energia em corrente alternada
deverão ser formados por fios de cobre flexível, possuir a marca de conformidade do INMETRO,
isolamento 0,6/1 kV, antichamas, livre de halogênios, encordoamento classe 4, temperatura 90 °C,
com seção mínima compatível com o circuito elétrico em questão e
O padrão de cores para fiação deverá seguir o padrão existente atualmente nos Quadros
de Distribuição de Energia da CONTRATANTE.
ACOMODAÇÃO DOS CABOS ELÉTRICOS
Os cabos elétricos, CC e CA, deverão ser acomodados em leitos, eletrocalhas e/ou
tubulações, de tal forma, a facilitar a organização e identificação, além de prevenir contra possíveis
danos de agentes externos;
Toda estrutura destinada a acomodação dos cabos elétricos, CC e CA, exposta ao tempo,
deverá ser galvanizada a fogo, com chapa do tipo pesado e pintura anticorrosiva;
A soma da área externa dos cabos não deverá ultrapassar 60% da área interna do
eletroduto;
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Os leitos, eletrocalhas e tubulações destinadas à acomodação dos cabos elétricos da usina
solar fotovoltaica deverão ser independentes, não sendo permitida a utilização das tubulações já
existentes;
Deverá ser retirado diariamente o resto de materiais oriundo da implantação da usina solar
fotovoltaica.
SISTEMA DE ATERRAMENTO
Deverá ser aterrada tanto a estrutura de montagem dos painéis como qualquer
componente metálico, além do circuito do sistema fotovoltaico, devem-se aterrar também todas as
partes metálicas não ativas da usina;
Caso a malha de aterramento existente não atenda as necessidades do sistema a ser
instalado, será de responsabilidade da CONTRATATADA os custos destinado à adequação da
malha de aterramento às normas técnicas em vigência e
O sistema fotovoltaico deverá ser aterrado através de malha de aterramento a ser
confeccionada na envoltória da estrutura de suporte e fixação do gerador fotovoltaico e interligada
à malha de aterramento existente. Caso necessário, deverão ser utilizadas hastes tipo Copperweld,
de acordo com o padrão nacional, e cabos de cobre nu para o aterramento.
MEDIDOR BIDIRECIONAL
A CONTRATADA deverá solicitar e acompanhar a instalação do medidor bidirecional a ser
instalado pela Concessionária de Energia local e
A contratada deverá executar toda pendência exigida no laudo de vistoria da
Concessionária de Energia local no prazo máximo de 48h, e quantas vezes forem necessárias até
a sua aprovação definitiva.
Item 03
IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - MICROGERAÇÃO DE 50 KWP.
SISTEMA FOTOVOLTAICO
O presente projeto não se limita apenas ao fornecimento dos equipamentos destinados à
geração e adequação de energia elétrica com a rede da concessionária, bem como sua instalação
completa. Sendo o escopo do projeto a seguir:
Elaboração de Projetos Elétricos e Mecânicos para a instalação e operação do sistema
fotovoltaico junto à rede elétrica da Concessionária de Energia local;
Promover Licenças e/ou permissões especiais, junto aos órgãos competentes (ANEEL,
CREA), que se façam necessárias para a aprovação, instalação e operação da planta fotovoltaica
em paralelismo com a rede elétrica da concessionária local;
Fornecimento e instalação dos equipamentos e acessórios para perfeita operação e
monitoramento do sistema fotovoltaico;
Adequação das estruturas civis que compõem a cobertura do edifício,se necessário,
garantindo um sistema de ancoragem das estruturas metálicas para acomodar os painéis
fotovoltaicos;
Montagem das estruturas de fixação e suporte dos painéis fotovoltaicos. Devendo ter
altura, inclinação e orientação apropriadas, de tal forma a extrair a máxima eficiência de geração
ao longo do ano;
Confecção de Quadros Elétricos CC (corrente contínua), responsáveis pela proteção dos
painéis fotovoltaicos contra sobretensões oriundas de descargas atmosféricas, sobrecorrente e
curto-circuito. Para tanto, o mesmo deverá contemplar chaves seccionadoras sob-carga, fusíveis
ou disjuntores CC específicos para utilização em sistemas fotovoltaicos, dispositivos de proteção
contra surtos (DPS), barramentos de terra, entre outros;
Confecção de Quadros Elétricos CA (corrente alternada), responsáveis pela proteção e
interligação dos inversores que compõem o sistema de geração fotovoltaica. Para tanto, o mesmo
deverá conter disjuntores tripolares ou monopolares, dispositivos de proteção contra surtos (DPS),
barramento de neutro e terra, conectores e identificação;
Confecção de Quadros Elétricos que possibilitem o acoplamento do sistema de geração de
energia fotovoltaica com a rede elétrica da Concessionária de Energia local. Para tanto, será
necessário proteções elétricas, com capacidade de interrupção compatível com o nível de curto
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circuito em questão, dispositivos de proteção contra surtos (DPS), barramentos de neutro e terra,
conectores e plaquetas de identificação;
Confecção do aterramento necessário dos equipamentos que irão compor a usina
fotovoltaica, tais como, estruturas metálicas, painéis fotovoltaicos e inversores;
Solicitar e acompanhar a instalação do medidor de Bidirecional a ser instalado pela
concessionária de energia elétrica;
Realizar os ajustes nos equipamentos que compõem o sistema fotovoltaico para a perfeita
operação da usina fotovoltaica;
Apresentar relatório técnico comprovando a eficiência dos equipamentos fornecidos pela
CONTRATADA. Sendo necessária, por um período de 15 (quinze) dias consecutivos, a instalação
de equipamentos analisadores de rede, junto ao Quadro de Distribuição de energia elétrica do
local, capazes de monitorar o comportamento dos principais indicadores elétricos do local na
presença do sistema fotovoltaico, tais como, comportamento do fator de potência, distorção
harmônica, fluxo de potência ativa, fluxo de potência reativa, tensão da rede elétrica, fluxo de
corrente, entre outros parâmetros e;
A CONTRATADA deverá, no período de 1 ano (12 meses), prestar no local da instalação
da usina solar fotovoltaica 2 (duas) manutenções preventivas, independente do chamado técnico
da CONTRATANTE.
Deverão ser apresentados junto à proposta comercial, memoriais técnicos descritivos,
projetos elétrico/mecânico, em papel A0, da usina fotovoltaica a ser instalada, manuais, certificados
nacionais e internacionais, contendo todas as informações dos materiais a serem utilizados na
execução da obra, cronograma de execução de obra e as disposições dos seguintes componentes
do sistema fotovoltaico: painéis fotovoltaicos, inversores, estruturas metálicas, cabos solares e
sistema de monitoramento.
O projeto deverá trazer, obrigatoriamente, a especificação do material a ser usado para a
infraestrutura que receberá os painéis solares e mostrando com detalhe destacado como será a
fixação dessa infraestrutura, e informando a capacidade da mesma para absorver intempéries,
chuvas, ventos e etc.
A implementação do sistema fotovoltaico deverá obrigatoriamente seguir as Normas e
Regulamentações abaixo:
a) ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas;
b) ANEEL - Resolução Normativa n° 687;
c) NBR-5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão;
d) INMETRO – Portaria nº 004/2011.
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
Os módulos fotovoltaicos deverão atender às seguintes especificações:
a) A quantidade de placas fotovoltaicas deverá ser dimensionada respeitando os limites do
espaço físico que compõem a cobertura do Edifício da Contratante. Tendo como premissa a
potência mínima de 50,00 kWp;
b) O gerador fotovoltaico deverá ser composto por módulos idênticos, ou seja, com
mesmas características elétricas, mecânicas e dimensionais, devem ser, portanto todos do mesmo
fabricante, marca e modelo;
c) Somente serão aceitos módulos fotovoltaicos feitos de silício Policristalino etiquetado
pelo INMETRO e selo PROCEL, com potência unitária maior ou igual a 375 Wp;
d) Todos os módulos fotovoltaicos fornecidos deverão possuir moldura metálica em
alumínio e caixa de conexão contendo conectores apropriados para conexão rápida;
e) Vida útil esperada superior a 25 (vinte e cinco) anos;
f) Deverão ser fornecidos módulos fotovoltaicos que possuam garantia do fabricante contra
defeitos de material e fabricação de no mínimo 10 (dez) anos;
g) Tolerância de potência nominal nas STC em relação aos dados de placa de
+5 W/ -0 W;
h) Eficiência superior a 19,0% na conversão da irradiação solar em energia elétrica, nas
condições padrão de teste - STC – Standard Test Conditions (1000 W/m2; 25°C; AM 1.5). Para
efeito de avaliação das eficiências dos módulos, serão consideradas as medidas externas das
molduras; Comprovado através de laudo ou relatório de ensaio emitido por laboratório reconhecido
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pelo INMETRO.
i) A tensão de corrente contínua (CC) nominal dos arranjos deverá estar compatível com a
especificada para os inversores;
j) A corrente máxima dos módulos deve ser compatível com a especificada para os
inversores;
k) O módulo deverá possuir moldura em alumínio anodizado com perfuração apropriada
para aterramento;
l) Os módulos deverão possuir as seguintes certificações: Certificação INMETRO (Portaria
INMETRO 004/2011) e selo PROCEL acompanhado do relatório técnico dos ensaios realizados
nos módulos emitido por laboratório reconhecido pelo INMETRO.
m) Cada módulo deve ter uma caixa de conexão, IP 67, com bornes e diodos de passagem
(by-pass) já montados, e conectores a prova d’água e de engate rápido (por exemplo, MC3, MC4,
etc.);
n) Todos os fios, cabos, conectores, proteções, diodos, estrutura de fixação, e demais
componentes devem ser fornecidos e perfeitamente dimensionados de acordo com a quantidade
de placas fotovoltaicas e inversores do arranjo fotovoltaico. Seguindo todas as normas de
instalações elétricas relevantes à instalação, manutenção e segurança do sistema, em especial a
norma NBR 5410 referente à instalação em baixa tensão;
o) Os painéis fotovoltaicos deverão ser posicionados de tal forma a mitigar o problema do
efeito de sombreamento. Para tanto, deverá ser respeitada a distância mínima entre as fileiras de
módulos fotovoltaicos;
p) Para otimizar a extração da máxima geração de energia ao longo do ano e diminuir o
acúmulo de sujeira na parte superior dos painéis fotovoltaicos deverá ser analisado e apresentado
a melhor inclinação para o local da instalação e
q) A interligação dos painéis fotovoltaicos deverá obedecer aos critérios de mitigação do
efeito de tensão induzida nos cabos dos módulos fotovoltaicos oriunda da corrente de descarga
atmosférica.
INVERSORES
Os inversores fotovoltaicos deverão, obrigatoriamente, atender às seguintes
especificações:
a) Os inversores fotovoltaicos devem transformar a energia elétrica DC em AC, com uma
eficiência europeia ou CEC superior a 97%;
b) Deverão ser fornecidos inversores que possuam garantia do fabricante contra defeitos
de material e fabricação de no mínimo 5 (cinco) anos;
c) Poderão ser usados 1 (um) ou mais inversores na instalação fotovoltaica, que sejam
compatíveis com a quantidade de módulos fotovoltaicos de acordo com sua especificação;
d) A soma das potências nominais dos inversores, deve ser: Maior ou igual a 40 KW e
menor ou igual a 50 KW;
e) Máxima Tensão de Entrada CC ≥ 900 V;
f) Número de MPPT ≥ 2;
g) Inversor sem transformador;
h) Tensão de saída do inversor deve estar de acordo com a tensão nominal do local da
instalação, caso não haja modelo de inversor compatível com a tensão nominal do local, poderá
ser usado transformador(es) na saída do(s) inversor(es) para que o(s) mesmo(s) se torne(m)
compatível com a tensão nominal do local de instalação;
i) Frequência Nominal: 60 Hz;
j) Inversor Trifásico;
k) Índice de Proteção Mínimo: IP 65;
l) Proteções e monitoramentos: Anti-ilhamento, , chave seccionadora CC integrada ao
inversor, monitoramento da rede elétrica CA (tensão, corrente, potência e frequência) e
m) Os inversores deverão possuir Certificado do INMETRO ou Certificados Internacionais
exigidos pela concessionária local.
SISTEMA DE MONITORAMENTO
A CONTRATADA deverá fornecer e instalar um sistema de monitoramento remoto,
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acoplado aos inversores fotovoltaicos, possibilitando o CONTRATANTE acessar de forma local ou
remota os históricos de geração, registros, status e alarmes da usina solar fotovoltaica em tempo
real. Dentre os dados obtidos pelo sistema de monitoramento, o mesmo deverá informar, através
de mensagens de diagnósticos, o status de operação dos inversores que compõem a usina solar
fotovoltaica, possibilitando também o CONTRATANE diagnosticar possíveis avarias nos
equipamentos.
O sistema de monitoramento deverá possuir as seguintes especificações:
a) Caixa com grau de proteção IP65;
b) Módulo principal de aquisição de dados com comunicação RS485 ou por placa wifi;
c) Fonte de alimentação para o sistema de monitoramento;
d) Ter a capacidade de armazenamento das variáveis do sistema fotovoltaico (Data
Logger) por no mínimo 30 dias;
e) Garantia do fabricante maior ou igual a 2 (dois) anos.
ESTRUTURA DE SUPORTE E FIXAÇÃO
As estruturas de fixação e suporte deverão ser fornecidas e montadas com fornecimento
das devidas instruções detalhadas para sua montagem;
As estruturas de fixação e suporte deverão ter uma garantia do fabricante de no mínimo 10
anos;
As estruturas de fixação podem ser instaladas em telhados compostos de telhas
fibrocimento, ou telhas cerâmicas, ou telhas metálicas (Podendo ser istérmicas ou não);
Para instalação do sistema fotovoltaico em telhados do tipo telha de fibrocimento, as
estruturas de fixação e suporte dos módulos fotovoltaicos, devem estar em conformidade com as
especificações abaixo:
a) Para ancoragem da estrutura de fixação deverá ser usado um parafuso prisioneiro 230
mm em aço INOX;
b) No parafuso prisioneiro deverá haver uma borracha de vedação EPDM para evitar
vazamentos;
c) Porcas Sextavadas Inox M10, junto ao parafuso prisioneiro, para sustentação do suporte
de perfil;
d) Suporte de perfil em aço galvanizado, em formato “L” ou “Z”;
e) Os perfis que servirão de suporte aos módulos fotovoltaicos deverão ser em alumínio,
com tamanhos de 210 cm, 315 cm, 420 cm e 630 cm;
f) A fixação do perfil ao suporte de perfil deve ser feita através de um parafuso martelo
M8x25mm INOX, porca sextavada travante M8 INOX e arruela pequena M8 INOX;
g) Para travamento dos módulos fotovoltaicos aos perfis, deverão ser usados grampos
finais e intermediários, estes grampos devem ser compostos de presilhas de alumínio e porca,
mola e porca trava, onde esses três últimos materiais serão em aço inox.
Para instalação do sistema fotovoltaico em telhados do tipo telha cerâmica, as estruturas
de fixação e suporte dos módulos fotovoltaicos, devem estar em conformidade com as
especificações abaixo:
a) Para ancoragem da estrutura de fixação deverá ser usado uma base em aço
galvanizado de dimensão mínima de 180 x 55 mm, com estrutura para acoplar o suporte de perfil;
b) Suporte de perfil em aço galvanizado, em formato “L” ou “Z”;
c) O suporte de perfil deve ser acoplado a base em aço galvanizado através de um
parafuso sextavado INOX e de uma porca sextavada de INOX;
d) Os perfis que servirão de suporte aos módulos fotovoltaicos deverão ser em alumínio,
com tamanhos de 210 cm, 315 cm, 420 cm e 630 cm;
e) A fixação do perfil ao suporte deve ser feita através de um parafuso martelo M8x25mm
INOX, porca sextavada travante M8 INOX e arruela pequena M8 INOX;
f) Para travamento dos módulos fotovoltaicos aos perfis, deverão ser usados grampos
finais e intermediários, estes grampos devem ser compostos de presilhas de alumínio e porca,
mola e porca trava, onde esses três últimos materiais serão em aço inox.
Para instalação do sistema fotovoltaico em telhados do tipo telha metálica, as estruturas de
fixação e suporte dos módulos fotovoltaicos, devem estar em conformidade com as especificações
abaixo:
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a) Para ancoragem da estrutura de fixação deverá ser usado uma base em aço
galvanizado de dimensão mínima de 140 x 30 mm, com suporte para acoplar diretamente o perfil
de alumínio;
b) Na base em aço galvanizado deverá haver uma borracha de vedação EPDM para evitar
vazamentos;
c) Os perfis que servirão de suporte aos módulos fotovoltaicos deverão ser em alumínio,
com tamanhos de 210 cm, 315 cm, 420 cm e 630 cm;
d) A fixação do perfil no suporte da base em aço galvanizado deve ser feita através de um
parafuso martelo M8x25mm INOX, porca sextavada travante M8 INOX e arruela pequena M8
INOX;
e) Para travamento dos módulos fotovoltaicos aos perfis, deverão ser usados grampos
finais e intermediários, estes grampos devem ser compostos de presilhas de alumínio e porca,
mola e porca trava, onde esses três últimos materiais serão em aço inox.
Deverá ser apresentado juntamente com a proposta comercial, Laudo ou relatório de
ensaio, emitido por laboratório reconhecido pelo INMETRO e em conformidade com a NBR
8094/1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina Método de ensaio, para o material utilizado na estrutura de fixação, ou seja, peças em aço
galvanizado e também aço inox, com no mínimo 1500 horas de teste.
Não será permitida a utilização de soldagem das estruturas metálicas, devendo as mesmas
serem fixadas através de parafusos. Os parafusos, porcas, arruelas e outros acessórios deverão
ser em aço inoxidável.
QUADROS DE PROTEÇÃO CC
Devido às perdas existentes nos condutores elétricos e às possíveis induções magnética
nos cabos elétricos será exigido que os quadros elétricos CC sejam instalados próximos aos
painéis fotovoltaicos;
Os quadros elétricos de proteção e controle CC deverão, obrigatoriamente, disponibilizar
dispositivos de seccionamento sob-carga, proteção contra sobrecorrente, curto- circuito e proteção
contra surtos (DPS). Conforme especificações abaixo:
Os quadros deverão ser do tipo sobrepor, com grau de proteção compatível com seu
ambiente de instalação, IP 65;
A porta deverá possuir junta de vedação, dotada de fechos;
No lado interno da porta dos quadros elétricos deverá ser instalado um recipiente com
porta projetos;
Chave seccionadora sob-carga;
Porta Fusível Solar GPV 10x38 mm, 1000 V;
Fusível GPV, polo positivo e negativo, compatíveis com o esquema de ligação dos painéis
fotovoltaicos;
Também poderá ser usado Disjuntor Fotovoltaico, compatível com o esquema de ligação
dos painéis fotovoltaicos, ao invés da utilização de Porta Fusível e Fusível GPV;
Dispositivos de proteção contra surtos (DPS), para sistemas fotovoltaicos em 1.000V/40 kA
DC, tipo Classe II (3 Varistores), com visualização e sinalização remota do estado do varistor e
Barramentos de Terra, Conectores, Canaletas, plaquetas de identificação, entre outros.
QUADROS DE PROTEÇÃO CA E PARALELISMO DOS INVERSORES
Devido às perdas existentes nos condutores elétricos e às possíveis induções magnética
nos cabos elétricos será exigido que os quadros elétricos CA e o inversor sejam instalados
próximos aos painéis fotovoltaicos;
Os quadros elétricos de proteção CA destinado ao paralelismo do inversor, deverão
obrigatoriamente, disponibilizar dispositivos de proteção contra sobrecorrente, curto circuito e
proteção contra surtos (DPS). Conforme especificações abaixo:
a) Os quadros deverão ser do tipo sobrepor, com grau de proteção compatível com seu
ambiente de instalação;
b) A porta deverá possuir junta de vedação, dotada de fechos;
c) No lado interno da porta dos quadros elétricos deverá existir um recipiente com porta
projetos;
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f) Disjuntores para proteção de sistema trifásico em caixa moldada com corrente nominal
de operação compatível com a saída do inversor e com corrente de interrupção equivalente ao
nível de curto-circuito em questão;
d) Dispositivos de proteção contra surtos (DPS) deverão ser no mínimo de Classe II.
Deve-se instalar DPS em cada fase e no neutro e
e) Barramentos de Neutro, Terra, Conectores, Canaletas, entre outros.
Todos os quadros fornecidos deverão atender os ensaios estabelecidos pela NBR-IEC60439-1.
CABOS DE CORRENTE CONTÍNUA
Os cabos elétricos em corrente contínua serão instalados ao tempo deverão ser resistentes
a intempéries e à radiação UV.
As propriedades dos materiais deve ser não propagante à chama;
O condutor deve ser de fios flexíveis de cobre estanhado encordoado, classe 5;
Com isolação em composto termofixo extrudado, apropriado para temperatura de operação
no condutor em regime permanente de até 90°C e 20.000 h à temperatura de 120°C;
A Seção tranversal mínima do condutor em Corrente Contínua deve ser de 6 mm²;
Para tensão entre condutores isolados, positivo e negativo, o cabo pode ficar submetido à
tensão máxima de 1800 V em corrente contínua;
Os cabos elétricos devem ser do tipo flexível, para fácil instalação e manutenção e
Devem apresentar garantia mínima de 12 meses, vida útil de 25 anos e certificação TUV ou
similar.
CABOS DE CORRENTE ALTERNADA
Todos os cabos elétricos destinados ao transporte de energia em corrente alternada
deverão ser formados por fios de cobre flexível, possuir a marca de conformidade do INMETRO,
isolamento 0,6/1 kV, antichamas, livre de halogênios, encordoamento classe 4, temperatura 90 °C,
com seção mínima compatível com o circuito elétrico em questão e
O padrão de cores para fiação deverá seguir o padrão existente atualmente nos Quadros
de Distribuição de Energia da CONTRATANTE.
ACOMODAÇÃO DOS CABOS ELÉTRICOS
Os cabos elétricos, CC e CA, deverão ser acomodados em leitos, eletrocalhas e/ou
tubulações, de tal forma, a facilitar a organização e identificação, além de prevenir contra possíveis
danos de agentes externos;
Toda estrutura destinada a acomodação dos cabos elétricos, CC e CA, exposta ao tempo,
deverá ser galvanizada a fogo, com chapa do tipo pesado e pintura anticorrosiva;
A soma da área externa dos cabos não deverá ultrapassar 60% da área interna do
eletroduto;
Os leitos, eletrocalhas e tubulações destinadas à acomodação dos cabos elétricos da usina
solar fotovoltaica deverão ser independentes, não sendo permitida a utilização das tubulações já
existentes;
Deverá ser retirado diariamente o resto de materiais oriundo da implantação da usina solar
fotovoltaica.
SISTEMA DE ATERRAMENTO
Deverá ser aterrada tanto a estrutura de montagem dos painéis como qualquer
componente metálico, além do circuito do sistema fotovoltaico, devem-se aterrar também todas as
partes metálicas não ativas da usina;
Caso a malha de aterramento existente não atenda as necessidades do sistema a ser
instalado, será de responsabilidade da CONTRATATADA os custos destinado à adequação da
malha de aterramento às normas técnicas em vigência e
O sistema fotovoltaico deverá ser aterrado através de malha de aterramento a ser
confeccionada na envoltória da estrutura de suporte e fixação do gerador fotovoltaico e interligada
à malha de aterramento existente. Caso necessário, deverão ser utilizadas hastes tipo Copperweld,
de acordo com o padrão nacional, e cabos de cobre nu para o aterramento.
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MEDIDOR BIDIRECIONAL
A CONTRATADA deverá solicitar e acompanhar a instalação do medidor bidirecional a ser
instalado pela Concessionária de Energia local e
A contratada deverá executar toda pendência exigida no laudo de vistoria da
Concessionária de Energia local no prazo máximo de 48h, e quantas vezes forem necessárias até
a sua aprovação definitiva.

2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. O Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão nº 1056/2017 – TCU/Plenário,
determinou que a Administração Pública Federal implementasse iniciativas voltadas às
práticas sustentáveis que redundem na preservação do meio ambiente.
2.2. Considerando as severas restrições de ordem orçamentário-financeira a que estão
submetidos os institutos e universidades, mormente em decorrência da edição da Emenda
Constitucional 95, de 12/12/2016, a qual limitou os gastos públicos por 20 anos, associado
às constantes oscilações dos valores cobrados pela Companhia Energética de Maranhão –
CEMAR pelo fornecimento de energia elétrica, em sua grande maioria significativamente
superiores à inflação medida nos anos, a Diretoria de Administração e Planejamento do
IFMA / Campus imperatriz, verificando a existência de dotação orçamentária específica no
exercício vigente, associando-se à necessidade de cumprimento de diretrizes insculpidas no
supracitado Acórdão, como também em outros dispositivos infraconstitucionais que impõem
à Administração Pública Federal a implementação de iniciativas direcionadas a práticas
sustentáveis que redundem na preservação do meio ambiente, requereu que fossem
adotadas as medidas destinadas à elaboração de estudo técnico preliminar e demais
procedimentos previstos na Instrução Normativa MPDG nº 05/2017, visando a deflagração
de certame licitatório objetivando a contratação de empresa especializada na instalação de
uma usina minigeradora de energia fotovoltaica para atender às necessidades energéticas
desta Administração Central.
3. DA JUSTIFICATIVA DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O Sistema de Registro de Preços constitui um conjunto de procedimentos para registro
formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens para contratações
futuras da Administração.
3.2. O Sistema de Registro de Preços-SRP pode ser utilizado para compras e contratação de
serviços comuns. Em que pese não ser expressa, a Lei nº 8.666/93 não faz vedação à
utilização do SRP para a contratação de serviços. Ademais, o art. 11 da Lei nº 10.520/2002
admite a utilização do SRP nas contratações de bens e serviços comuns.
3.3. O objetivo do registro de preços é, portanto, assegurar o pronto atendimento à demanda
estimada pela Administração, beneficiando as aquisições em escala, sem necessária
previsão de recursos orçamentários para assinatura da Ata de Registro de Preços, que
deverão existir apenas no momento da contratação.
3.4. Assim, estabelece o art. 2º do Decreto n. 3.961/01:
3.4.1.Art. 2º. Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hipóteses: quando, pelas
características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes; IIquando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas
ou contratação de serviços necessários à Administração para o desempenho de suas
atribuições; III- quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de
serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de
governo; e IV- quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administração.
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3.4.2.Dentre as vantagens de tal sistema tem-se: solução para o contingenciamento de
recursos; redução de estoque; evitar o fracionamento irregular de despesas; celeridade
nas aquisições; e economia de escala.
3.5. No caso em tela, o presente processo traz como objeto a contratação de empresa
especializada no fornecimento de peças, componentes e serviços para instalação de usina
solar fotovoltaica. Observa-se, portanto, que se trata de um serviço comum de engenharia,
tendo em vista que tal serviço possui padrões de desempenho e qualidade que podem ser
definidos objetivamente pelo edital de licitação, através de especificações usuais no
mercado. Assim, verifica-se que é plenamente possível a adoção da modalidade pregão por
meio do sistema de registro de preços.
3.6. A Adoção do SRP – Sistema de Registro de Preços – justifica-se pela conveniência da
aquisição parcelada dos bens para atender as demandas, uma vez que neste momento o
orçamentário não será liberado em sua totalidade, de acordo com a previsão contida no
inciso II do art. 3º do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e que outros Órgãos
poderão participar ou aderir a Ata de Registro de Preços.
3.7. O critério de julgamento será o de menor preço global por grupo, destacando que a opção
retro mencionada justifica-se, tendo em vista que a mesma não restringirá o caráter
competitivo do certame, muito menos a perda da economia de escala, a qual encontra-se
prevista no art. 23, §1º da Lei 8.666/93, sendo necessário registrar que a natureza dos
serviços, objeto da presente contratação, requer a opção do critério de julgamento acima
citado, em razão do fator de economicidade gerado para a Administração, considerando-se
que, desta forma, indubitavelmente ocorrerá uma eficiente execução dos serviços.
4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
4.1. A contratação em tela enquadra-se como bem comum, de caráter não contínuo, para fins do
disposto no artigo 4º do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, cabendo licitação na
modalidade Pregão, na forma eletrônica, tipo MENOR PREÇO “GLOBAL” POR GRUPO,
observado o disposto na Lei nº 10.520, de 7 de julho de 2002; Decreto nº 7.892, de 23 de
janeiro de 2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da
Lei nº 8.666 de 1993, alterado pelo Decreto nº 8.250, de 23 de maio de 2014; e legislação
correlata, Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990; Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, alterado pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014;
Instrução Normativa da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de
2010, Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008, alterada pela Instrução Normativa
nº 6 , de 23 de dezembro de 2013, Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Casa Civil
da Presidência da República, que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável nas contratações realizadas pela Administração Pública Federal, e
institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública – CISAP,
aplicando-se, no que couberem, as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993.
5. DOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DA QUALIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA
5.1. Concluídas as etapas de ajustes e testes do sistema fotovoltaico, obrigatoriamente, deverá
ser feito um relatório sobre o comportamento dos parâmetros da qualidade da energia
elétrica do local onde há presença do sistema fotovoltaico. Devendo ser monitorado, durante
15 (quinze) dias consecutivos o comportamento dos principais parâmetros relacionados à
qualidade da energia elétrica, tais como, fator de potencia, distorção harmônica, fluxo de
potências ativas e reativas, tensão, frequência, entre outros.
5.2. Deve ser apresentado também um relatório de comissionamento da usina garantindo seu
pleno funcionamento e parâmetros de qualidade.
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6. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
6.1. A CONTRATADA deverá, no período de 01 ano (12 meses), prestar no local da instalação
da usina solar fotovoltaica, 02 (duas) manutenções preventivas, independente do chamado
técnico da contratante.
6.2. Deverá contemplar a manutenção preventiva os seguintes itens:
6.2.1.Check-List dos equipamentos que compõem o sistema fotovoltaico
6.2.2.Limpeza física das placas fotovoltaicas;
6.2.3.Revisão do estado de cablagem;
6.2.4.Análise do estado das proteções (Fusíveis/ DPS/Seccionadoras/Disjuntores);
6.2.5.Inspeção das ligações e terminais;
6.2.6.Testes das quedas de tensões no lado DC;
6.2.7.Reaperto de bornes, parafusos, entre outros;
6.2.8.Análise dos registros e alarmes do inversor e
6.2.9.Avaliação do aterramento das estruturas metálicas.
6.3. Após cada manutenção preventiva, a CONTRATADA deverá apresentar laudo, conforme
modelo apresentado pelo CONTRATANTE, de todos os equipamentos do sistema
fotovoltaico.
7. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA
7.1. Durante a vigência da garantia dos equipamentos que compõem o sistema fotovoltaico
nenhuma despesa será cobrada a título de manutenção dos equipamentos, sejam despesas
referentes a peças, deslocamentos, viagens, hospedagens ou de mão de obra, exceto
aquelas decorrentes de negligência, imprudência ou imperícia dos usuários do Órgão,
devidamente identificadas em relatório técnico emitido pela CONTRATADA.
7.2. O prazo de manutenção dos produtos terá início a partir da emissão do “Termo de
Homologação e Aceite”, atestando o correto e pleno fornecimento do objeto contratado,
conforme disposto pelo CONTRATANTE.
7.3. Entendem-se como manutenção corretiva e suporte técnico os serviços pertinentes ao pleno
funcionamento da solução. Procedimentos destinados a manter o(s) produto(s) da solução
em perfeito estado de funcionamento, compreendendo instalações, reinstalações,
configurações, atualizações, correção de defeitos, ajustes e reparos necessários, de acordo
com os manuais e as normas técnicas específicas para os recursos utilizados.
7.4. Os procedimentos de manutenção e suporte técnico estão isentos de qualquer ônus ao
CONTRATANTE, ressalvado, tão somente, quanto às despesas decorrentes de uso
inadequado, desde que devidamente comprovado.
7.5. Deverá ser prestado sob o regime de horário 10h por 07 (sete) dias na semana por 365 dias
no ano, a manutenção e suporte técnico DISPONÍVEL
7.6. A CONTRATADA deverá oferecer garantia dos serviços executados, incluindo mão de obra,
peças, partes de peças, componentes e acessórios, não inferior a 12 (doze) meses contados
do recebimento definitivo do objeto. Todos os serviços executados e materiais fornecidos
deverão ser garantidos pelo fabricante, de acordo com a qualidade para eles exigida.
Quaisquer defeitos constatados na vigência do prazo de garantia mínimo de 12 (doze)
meses deverão ser reparados por conta e risco da CONTRATADA
7.7. A garantia será acionada caso se constate, durante o período estabelecido acima, qualquer
avaria, defeito ou outra circunstância que impeça o objeto contratado de produzir a utilidade
a que se destina, devendo ser(em) substituída(s) pela CONTRATADA, no prazo máximo de
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20 (vinte) dias úteis a partir do contato feito pelo Fiscal do Contrato, quaisquer partes, peças,
assessórios ou elementos do sistema.
7.8. A CONTRATADA disponibilizará central telefônica, sistema via WEB e ou sistema via
mensagem para permitir que sejam feito os chamados técnicos quando necessários,
inclusive nos finais de semanas e feriados.
7.9. A CONTRATADA, após a realização dos serviços de manutenção e suporte técnico, deverá
apresentar um Relatório contendo: a identificação do chamado com número de protocolo
único para cada ocorrência, data e hora de abertura e da conclusão do chamado, Status do
atendimento, identificação do erro/defeito, técnico responsável, e outras informações
pertinentes.
7.10.
A CONTRATADA não poderá deixar de executar os serviços descritos neste Termo
de Referência sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executada
anteriormente qualquer tipo de interferência no respectivo equipamento ou dispositivo.
7.11.
A substituição de peças ou componentes deverá ser efetuada com material original
novo, de primeiro uso, recomendado pelo fabricante.
7.12.
A CONTRATADA deverá responder por todas as despesas decorrentes da
assistência técnica durante o período da GARANTIA DO SISTEMA FOTOVOLTAICO.
7.13.
O recebimento provisório ou definitivo não exclui as responsabilidades civis e penais
da CONTRATADA.
7.14.
Como é um sistema de longa vida útil os fabricantes dão garantias estendidas por
vários anos. Mesmo que a CONTRATADA ofereça a garantia do sistema e das instalações
por 12 (doze) meses o CONTRATANTE quer que seja fornecida pela a CONTRATADA toda
a documentação do fabricante atestando o seu prazo de garantia e suas condições e como o
CONTRATANTE poderá usar esta garantia direto com o fabricante, isso para os painéis e os
inversores.
8. VISTORIA TÉCNICA
8.1. Os interessados em participar do certame poderão vistoriar o local, preenchendo o Termo de
Vistoria. Exigir-se-á que a vistoria seja feito pelo Engenheiro responsável pela empresa (RT)
e autor dos atestados técnicos, devendo o mesmo estar regularizado junto ao CREA, e ser
do quadro permanente da empresa.
8.2. A licitante que não fazer a vistoria, assumirá com total responsabilidade na elaboração de
sua proposta comercial, não podendo fazer qualquer questionamento ou indagação técnica
sobre o local de instalação e sua peculiaridades.
8.3. O horário da vistoria deve ser agendado previamente com o CONTRATANTE
8.4. O Termo de Vistoria assinado pelo interessado e pelo CONTRATANTE deverá ser
apresentado junto com a documentação de habilitação.
9. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
9.1. A Fiscalização, o acompanhamento e a supervisão da obra serão exercidos por
representante previamente designado pelo CONTRATANTE, neste ato denominado Fiscal
do Contrato, de acordo com o Art. 67, da Lei n.º 8.666/93;
9.2. A Fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, mesmo
perante terceiros, por quaisquer irregularidades na execução do Objeto, resultantes de
utilização de pessoal inadequado ou sem qualificação técnica necessária e também quanto
ao fornecimento de equipamentos que não atendam as especificações deste projeto, não
implicando corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art.
70, da Lei n.º 8666/93).
10. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
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10.1.
O objeto após ter sido executado será RECEBIDO PROVISORIAMENTE pela
Fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias
da comunicação por escrito encaminhada pela CONTRATADA
10.2.
Depois de decorridos 60 (sessenta) dias do “Recebimento Provisório” e a
CONTRATADA tiver cumprido, se for o caso, as pendências observadas e a adequação do
objeto aos termos contratuais, o objeto será RECEBIDO DEFINITIVAMENTE por meio da
equipe designada pelo CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado assinado pelas
partes.
11. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
11.1.
O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses a contar da data da sua
assinatura.
11.2.
12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
12.1.
Será exigida a prestação de garantia pela fornecedora, a ser prestada no prazo de até
10 (dez) dias após a publicação do extrato do contrato, como condição para a celebração do
contrato, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, optando por uma
das seguintes modalidades:
12.1.1. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
12.1.2. Seguro-garantia; e
12.1.3. Fiança bancária.

A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia, acarretará a
aplicação de multa de:

12.2.

12.2.1. 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o

máximo de 5% (cinco por cento); e
12.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a

promover retenção dos pagamentos devidos à Contratada, até o limite de 5%
(cinco por cento) do valor anual do contrato, a título de garantia, a serem
depositados juntos à Caixa Econômica Federal (CEF), com correção monetária,
em favor do o Instituto Federal do Maranhão.
O prazo previsto, poderá ser prorrogado, por solicitação escrita e justificada
da Contratada, formulada antes do findo do prazo estabelecido e formalmente aceito
pela Contratante.

12.3.

Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou
prejuízos eventualmente decorrentes da execução do contrato, tal como a
responsabilidade por multas, bem como apresentação de fiança que não seja
emitida por instituições bancárias credenciadas junto ao Banco Central do Brasil.

12.4.

No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Caixa
Econômica Federal mediante depósito identificado a crédito do CONTRATANTE.

12.5.

Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

12.6.

No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar
expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

12.7.
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12.8.
No caso de alteração do valor do contrato a garantia deverá ser readequada

nas mesmas condições.
Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pelo
CONTRATANTE, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução
contratual por conduta da CONTRATADA, esta deverá proceder à respectiva
reposição no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data em que tiver sido
notificada.

12.9.

Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as
obrigações a cargo da CONTRATADA, a garantia por ela prestada será liberada ou
restituída e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais
valores devidos ao CONTRATANTE.

12.10.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá
abranger o período da vigência do contrato, acrescida de 3 (três) meses após o
término contratual.

12.11.

O uso da garantia poderá ser motivado por eventuais impropriedades
detectadas durante o uso da solução, neste caso, caberá uma decisão conjunta,
devidamente documentada, ressaltando os aspectos positivos ou imprescindíveis
que justifiquem as correções. A documentação deverá ser atualizada para refletir
eventuais mudanças realizadas.

12.12.

A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

12.13.

Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;

12.13.1.

Prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de
culpa ou dolo durante a execução do contrato; e

12.13.2.

As multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à
CONTRATADA.

12.13.3.

O CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais
das seguintes hipóteses:

12.14.

12.14.1.

Caso fortuito ou força maior;

12.14.2.

Alteração unilateral das obrigações contratuais;

Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de
atos ou fatos praticados pelo CONTRATANTE; e

12.14.3.

12.14.4.

Atos ilícitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.

Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade
que não as previstas neste item.

12.15.

A garantia somente será restituída após o integral cumprimento de todas as
obrigações contratuais, inclusive no caso de aplicação de multa contratual e
satisfação de prejuízos e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. (art. 56,
§4º, da Lei nº 8.666/1993).

12.16.

12.17.

Será considerada extinta a garantia:
Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia,

12.17.1.
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acompanhada de declaração do CONTRATANTE, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do
contrato; e
No prazo de 3 (três) meses, após o término da vigência, caso o
CONTRATANTE não comunique a ocorrência de sinistros.

12.17.2.

13. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS
13.1.
A CONTRATADA dará garantia dos materiais/equipamentos fornecidos e dos
serviços executados, contra quaisquer defeitos de fabricação e de instalação, por um período
mínimo de 12 (doze) meses, a partir da data do recebimento definitivo dos mesmos.
13.2.
As substituições, caso sejam necessárias, de peças, de componentes e de
acessórios, durante o período de Garantia, serão feitas sem ônus para o CONTRATANTE;
13.3.
A CONTRATADA estará obrigada a substituir o material/equipamento que se
encontra com vício, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data do recebimento da
notificação, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, observando
fielmente, as características dos materiais exigidas neste Projeto Básico.
13.4.
Os atendimentos deverão ser feitos durante o horário comercial, devendo ser fora
deste quando a situação exigir no sentido de não deixar em descoberto as necessidades do
CONTRATANTE.
13.5.
A assistência técnica deverá utilizar apenas peças e componentes novos e originais,
salvo nos casos fundamentados por escrito e aceitos pela Administração.
13.6.
A CONTRATADA responderá solidariamente com os fornecedores (fabricante,
produtor ou importador) dos materiais objeto desta licitação, pelos vícios de qualidade e/ou
quantidade que os torne impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes
diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações
constantes da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária respeitada às variações
decorrentes de sua natureza (Código do Consumidor - Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990).
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
14.1.
A CONTRATADA, além do fornecimento da mão de obra especializada e dos
materiais necessários à perfeita execução da obra, obrigar-se-á:
14.2.
Iniciar em até 10 (dez) dias após a expedição da Ordem de Serviço fornecida pelo
CONTRATANTE, a execução da obra contratada informando, em tempo hábil, qualquer
impedimento ou impossibilidade de assumir o estabelecido no contrato;
14.3.
Executar fielmente o Contrato, em conformidade com as cláusulas avençadas e
normas estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no bom
andamento da rotina de funcionamento do local, executando os serviços propostos neste
Projeto Básico nos horários estabelecidos pela Fiscalização do Contrato;
14.4.
Manter, durante a vigência do Contrato, as condições de habilitação para contratar
com a Administração Pública, apresentando sempre que exigido, os comprovantes de
regularidade Fiscal;
14.5.
Responsabilizar-se integralmente pelos trabalhos contratados, nos termos da
legislação vigente, fornecendo a mão de obra qualificada necessária e indispensável à
perfeita execução dos mesmos;
14.6.
Prestar os serviços dentro dos parâmetros estabelecidos, utilizando todos os
materiais, equipamentos e ferramentas adequadas, com observância às recomendações
aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
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14.7.
Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE,
reclamações se obrigam a atender prontamente;

cujas

14.8.
Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços,
encaminhando ao CONTRATANTE, somente profissionais portadores de boa conduta e
demais referências;
14.9.
Apresentar ao CONTRATANTE a relação nominal dos empregados comunicando
qualquer alteração;
14.10.
Manter junto à Administração, durante o horário de execução do Contrato,
empregados capazes de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos pela
CONTRATADA;
14.11.
Manter seu pessoal devidamente uniformizado e identificado através de crachás, com
fotografia recente e informado das condições de higiene adequadas ao tipo de trabalho;
14.12.
Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
disciplinares determinadas pelo CONTRATANTE;
14.13.
Manter disciplina nos locais de serviço, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento seja
considerado inconveniente ou insatisfatório ao interesse do CONTRATANTE;
14.14.
Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento
dos seus empregados, acidentados ou acometidos de mal súbito, quando em serviço,
assegurando-lhes o cumprimento a todas as determinações trabalhistas e previdenciárias
cabíveis e assumindo, ainda, as responsabilidades civis, penais, criminais e demais sanções
legais decorrentes do eventual descumprimento destas;
14.15.
Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito, federal, estadual, distrital
e/ou municipal, as normas de segurança do CONTRATANTE, inclusive quanto à prevenção
de incêndios e as de Segurança e Medicina do Trabalho;
14.16.
Emitir Comunicado de Acidente de Trabalho – CAT, em formulário próprio do INSS,
em caso de eventual ocorrência de acidente com seus empregados nas dependências do
CONTRATANTE, apresentando cópia do mesmo à Fiscalização do Contrato;
14.17.
Responder pelos danos, decorrentes de sua culpa ou dolo, causados diretamente à
Administração ou a terceiros, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à
Fiscalização e acompanhamento por parte do CONTRATANTE;
14.18.
Arcar com os prejuízos e danos causados pelos seus funcionários aos bens móveis,
imóveis, equipamentos, utensílios, mobiliário, etc., do CONTRATANTE, substituindo-os após
comunicação formal do Fiscal do Contrato, por materiais ou bens idênticos ou recuperados
quando possível, deixando-os em perfeito estado de conservação ou funcionamento no
prazo máximo de 10 (dez) dias;
14.19.
Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes ou previstas neste Projeto
Básico, tais como: transporte, alimentação, uniforme, bem como, as decorrentes de seguros
contra acidentes, impostos, taxas, direitos trabalhistas, previdenciários;
14.20.
Informar aos seus empregados que os mesmos não terão nenhum vínculo
empregatício com o CONTRATANTE;
14.21.

Observar o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

14.22.
Elaborar ao final da obra o projeto executivo “AS BUILT” com detalhes necessários
para o perfeito entendimento dos projetos, que deverão ser apresentados em arquivo
impresso e em meio eletrônico, gravado em mídia CD-ROM;
14.23.
Fornecer todas as ferramentas, máquinas, equipamentos, materiais, mão de obra,
acessórios, transporte e tudo mais que for necessário para a completa e perfeita execução
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da obra. Os custos relativos a esses insumos deverão estar contemplados nos respectivos
custos unitários;
14.24.
Registrar a obra junto ao CREA local e arcar com todas as despesas inerentes a
execução, tais como: taxas, emolumentos, impostos e demais que se fizerem necessárias ao
correto desenvolvimento dos trabalhos. A empresa será responsável pela elaboração e
aprovação dos projetos junto à concessionária local;
14.25.
Empregar materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade e de acordo com
as especificações deste Projeto Básico que deverão ser submetidos previamente à
Fiscalização antes da aplicação, quando for o caso;
14.26.
Fornecer os Equipamentos de Proteção Individual - EPI(s) requeridos na execução
das atividades, se for o caso, deverão estar com o laudo de aprovação da Delegacia
Regional do Ministério do Trabalho no Distrito Federal - DRT/DF;
14.27.
Realizar através de placas, cartazes, cones, fitas zebradas, entre outras, a perfeita
sinalização de segurança dos locais influenciados pela execução da obra;
14.28.
A CONTRATADA deverá disponibilizar um Diário de Obra com a anotação das
ocorrências e o Livro de Ordem, conforme a legislação do CONFEA/CREA, sempre
atualizado pelo Responsável Técnico pela obra, para o registro de ocorrências
14.29.
Relativas à execução do Contrato e anotações da Fiscalização. A solução de
qualquer problema relacionado com a obra tomará como base, os lançamentos no Diário;
14.30.
A CONTRATADA deverá disponibilizar um Encarregado Geral e um Engenheiro
Eletricista, em tempo integral, para conduzir os trabalhos do objeto;
14.31.
Todos os materiais substituídos ou retirados e não passíveis de serem aproveitados
pelo CONTRATANTE, a critério da Fiscalização, deverão ser retirados pela CONTRATADA,
para local acordado com a fiscalização do CONTRATANTE, observados os critérios de
sustentabilidade ambiental constantes na IN-01-2010, inclusive quanto a eventual
disponibilização no sistema COMPRASNET e ao aproveitamento de materiais reciclados,
provenientes ou não da própria obra e
14.32.
A CONTRATADA deverá providenciar tudo o que diz respeito ao atendimento à NR35/Condições de Trabalho em Altura.
15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
15.1.

O CONTRATANTE obrigar-se-á:

15.2.
Assegurar o acesso dos empregados da CONTRATADA, devidamente identificados,
aos locais em que devam executar as tarefas;
15.3.
Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao desenvolvimento das
tarefas;
15.4.
Exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições de habilitação da
CONTRATADA;
15.5.
Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de pessoa por ela
credenciada;
15.6.

Cumprir e fazer cumprir o disposto nas Cláusulas do Contrato;

15.7.
Efetuar, com pontualidade, o pagamento à CONTRATADA, após o cumprimento das
formalidades legais;
15.8.
Solicitar à CONTRATADA a imediata substituição de empregado que não estiver
devidamente uniformizado nem portando crachá; que embaraçar ou dificultar a sua
Fiscalização ou cuja permanência na obra, julgar inconveniente;
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15.9.
Observar e por em prática as recomendações feitas pela CONTRATADA, no que diz
respeito a condições, uso e funcionamento dos equipamentos e instalações;
15.10.
Instruir a CONTRATADA acerca das normas de segurança e prevenção de incêndio
implantadas pelo CONTRATANTE, notadamente vinculada a Brigada de Incêndio;
15.11.
Permitir aos técnicos, encarregados da prestação dos serviços, acesso às
dependências do CONTRATANTE, possibilitando-os a executar os serviços e as verificações
técnicas necessárias;
15.12.
Não permitir que pessoas estranhas à CONTRATADA examinem ou provoquem
qualquer alteração nos serviços do presente objeto;
15.13.
Fiscalizar como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das
Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato;
15.14.
Dirimir, por intermédio da Fiscalização do CONTRATANTE, quando formulados por
escrito e a ele devidamente encaminhados, os casos omissos relativos às especificações
aqui consignadas ou quaisquer outros documentos que se referirem direta ou indiretamente
aos serviços objeto da presente contratação;
15.15.
Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as
respectivas especificações;
15.16.
Documentar e firmar em registro próprio (Diário de Ocorrências), juntamente com o
preposto da CONTRATADA, as ocorrências havidas, determinando o que for necessário à
regularização das falhas ou incorreções observadas e
15.17.
Aplicar, por atraso ou inexecução parcial ou total do objeto deste Projeto Básico, as
sanções administrativas previstas e fundamentadas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993
e suas alterações, sem prejuízo das responsabilidades civil, criminal e outras previstas na
legislação em vigor.
16. DO CRONOGRAMA
16.1.
Para a implantação da usina fotovoltaica de geração de energia se fará necessário o
cumprimento dos prazos detalhados no cronograma de execução de serviços elaborados
pela empresa responsável pela elaboração do TR, devidamente disponibilizado no ato da
Vistoria.
16.2.

A parte responsável deve respeitar e executar as etapas que lhe forem direcionadas.

17. DO PAGAMENTO
17.1.
O pagamento será efetuado pela Contratante a contar o prazo de 30 (trinta) dias
contados do atesto na Nota Fiscal/Fatura pelo fiscal do contrato, contendo o detalhamento
dos serviços executados e dos materiais empregados, através de ordem bancária, para
crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. O atesto na Nota
Fiscal/Fatura está condicionado a medição prévia dos serviços pelo fiscal do contrato.
17.2.
Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até
5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do
art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
17.3.
A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias,
contados da data final a que se refere o item 17.6.
17.4.
Os prazos referidos nos itens anteriores começarão a correr quando a CONTRATADA
apresentar a fatura acompanhada de todos os documentos comprobatórios da execução do
serviço, não tendo início o caso de apresentação de documentação contendo erros ou
incompleta.
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17.5.
A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes
procedimentos:
17.5.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados
no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.
17.5.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos
para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.
17.5.3. Juntamente com a primeira medição de serviços, a Contratada deverá apresentar
comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social.
17.5.4. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios
da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execução contratual, quando for o caso.
17.6.
O fiscal terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data da apresentação da
medição para comprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela
CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive
quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada
procedência legal. Findo esse prazo, o fiscal encaminhará a medição, acompanhada da
respectiva Nota Fiscal devidamente atestada, à Autoridade Competente, para sua
aprovação, que deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias.
17.7.
A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços
executados.
17.8.
Após a aprovação pelo fiscal, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da
medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de
memória de cálculo detalhada.
17.9.
O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos
exigidos neste Edital.
17.10.
O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados,
bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:
17.10.1.
Do pagamento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Previdência Social) e da regularidade trabalhista, correspondentes ao mês da
última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à
execução contratual, quando não for possível a verificação da regularidade dos mesmos
no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF;
17.10.2.
Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, ou
na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de
1993;
17.11.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese,
o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante.
17.12.
Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008,
será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada,
sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
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17.12.1.
Não produziu os resultados acordados;
17.12.2.
Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a
qualidade mínima exigida;
17.12.3.
Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução
do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

17.13.

17.14.
Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
17.15.
Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize
sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado
uma vez, por igual período, a critério da contratante.
17.16.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade
fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o
recebimento de seus créditos.
17.17.
Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
contratada a ampla defesa.
17.18.
Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize
sua situação junto ao SICAF.
17.19.
Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público
de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no
SICAF.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei n. 8.212, de 1993.

17.20.

17.20.1.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na
referida Lei Complementar.
17.20.2.
Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será
observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal
aplicável.
17.21.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
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VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

18. DO VALOR ESTIMADO
18.1.
O valor total estimativo para essa contratação é de R$ 21.681.773,09 (Vinte e um
milhões e seiscentos e oitenta e um mil e setecentos e setenta e três reais e nove
centavos).

Município de Imperatriz, 16 de Setembro de 2019.

Equipe Responsável pela elaboração do TERMO DE REFERÊNCIA

_________________________________________________________________
Julio Cesar Nascimento Souza
(Eng. Eletricista - SIAPE 271717)

_________________________________________________________________
Rilton Cesar dos Anjos Costa
(MAT. SIAPE 271794 Técnico em Eletricidade)

_________________________________________________________________
Ruan Anderson da Rocha Moraes
(Administrador – SIAPE: 2317365)

_________________________________________________________________
Heber Gonçalves Guedes
(SIAPE: 2222779)
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____________________________________
Glauber de Souza Sanglard Silva
Diretor de Administração e Planejamento

1.
2.

De acordo ___/___/____
Encaminhe-se ao Gabinete da Direção Geral para aprovação.

_____________________________________
SAULO CARDOSO
DIRETOR GERAL

1.

Aprovo o presente Termo de Referência, conforme art. 7, § 2º, I, da Lei 8.666/1993.
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ANEXO II

TERMO DE VISTORIA

Declaramos, para fins de instrução no Pregão Eletrônico n° ____/2019 do
________________________________________________, que o Responsável pela empresa abaixo
indicada vistoriou nesta data as dependências do INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO –
CAMPUS IMPERATRIZ situado na Av. Newton Bello, s/n – Bairro Vila Maria - CEP 65.919-050,
onde tomou conhecimento do local onde serão executados os serviços e esclareceu todas as
dúvidas, estando ciente de todas as situações inerente à prestação dos serviços objeto desta
Licitação, de forma a subsidiar a formulação de sua proposta, não podendo alegar desconhecimento
de qualquer dificuldade encontrada futuramente.

Empresa:
CNPJ:
Telefone/Fax:
Inscrição Estadual:
Endereço:
E-mail:
Responsável Técnico:
Documento de Identificação:
Registro CREA n°:

Obs.: A vistoria é obrigatória.
Imperatriz-MA, ______ de _____________________ de 2019.

______________________________________________________
Assinatura – Responsável pela Empresa.

_______________________________________________________
Carimbo e assinatura – IFMA Campus Imperatriz
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÕES

1 – DECLARAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES
......................................................................, inscrita no CNPJ sob o nº ................................, por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)..................................., portador do RG nº, inscrito no
CPF sob o nº ......................................., DECLARA, para fins do disposto no art. 27, inc. V, da Lei nº
8.666/93, de 21/06/1993, incluído pela Lei nº 9.854, de 27/10/1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis
anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
....., de ........................ de de 2019
EMPRESA
CARGO E NOME
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

2 – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
......................................................................, inscrita no CNPJ sob o nº................................, por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)..................................., portador do RG nº, inscrito no
CPF sob o nº ......................................., DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data,
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
....., de ........................ de de 2019
EMPRESA
CARGO E NOME
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
PROCESSO N°23249.006257.2019-86.
PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2019
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° xx/2019.
CONTRATO DE IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR
FOTOVOLTACIA QUE ENTRE SI CELEBRAM O O
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E
TECNOLOGIA DO MARANHÃO – CAMPUS IMPERATRIZ E
A EMPRESA ......................
CONTRATANTE: O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus
Imperatriz, com sede na Av. Newton Bello, s/n, na cidade de Imperatriz/MA, inscrita no CNPJ
sob o nº 10.735.145/0005-18, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado
pelo seu Diretor Geral, o Sr. Saulo Cardoso, nos termos da Portaria nº 5.487 de
15/09/2016, publicada no Diário Oficial da União de 16 de setembro de 2016.
CONTRATADA: [inserir o nome da CONTRATADA], inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º [inserir nº],
estabelecido [inserir endereço completo], representado pelo seu [inserir cargo], Senhor(a)
[inserir nome completo], portador(a) da Cédula de Identidade n.º [inserir número e órgão
expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) n.º [inserir nº], de acordo com a representação
legal que lhe é outorgada por [procuração/contrato social/estatuto social].
O CONTRATANTE e a CONTRATADA acima identificados têm entre si justo e avençado, e
celebram o presente contrato, objeto da licitação na modalidade de [inserir modalidade] nº
[inserir nº]/20__, Processo nº [inserir nº], cujo aviso foi publicado na página xx, Seção 3 do
Diário Oficial da União - DOU do dia [inserir data], página [inserir nº] do jornal [inserir nº], do
dia [inserir data]/20__, mediante as cláusulas e condições que se seguem:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO E DOCUMENTOS VINCULADOS
1.1. O presente contrato reger-se-á pelas disposições da Lei nº 8.666/1993, e
independentemente de transcrição, passam a fazer parte deste contrato, e a ele se
integram em todas as cláusulas, termos e condições aqui não expressamente
alterados, o Edital do Pregão Eletrônico nº __________ e seus anexos.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1. Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças, componentes e
serviços para instalação de usina solar fotovoltaica na sede do IFMA – Campus
Imperatriz, sobre a laje superior e impermeabilizada do Edifício, localizado na Av.
Newton Bello, s/n – Bairro Vila Maria – CEP 65.919-050, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de referência do edital –
Pregão Eletrônico nº 06/2019
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO
3.1. O prazo de execução para implantação da USF deverá ser de, no máximo 180 (cento e
oitenta) dias corridos, a contar da assinatura do contrato com sua devida publicação
no Diário Oficial da União.
4. CLÁUSULA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

4.1. É proibida a subcontratação total do objeto desta contratação. O IFMA – Campus
Imperatriz poderá concordar com a subcontratação de atividades que não constituam
especialidades da Contratada, desde que respeitadas as condições estabelecidas
neste Instrumento, sem prejuízo das penalidades contratuais e legais.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO
5.1. O preço do presente contrato é de R$ ( ), sendo os pagamentos realizados de acordo
com as medições apresentadas pela empresa contratada, certificada e aprovadas pelo
Fiscal do Contrato, nos termos do Termo de Referência.
CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL
6.1. Os serviços serão prestados nas dependências do IFMA – Campus Imperatriz,
localizado na Av. Newton Bello, s/n – Bairro Vila Maria – CEP 65.919-050.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1. A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços em estrita conformidade com as
especificações, prazos e condições descritas no Termo de Referência elaborado, o
qual é parte integrante deste contrato, independentemente de sua transcrição.
CLÁUSULA OITAVA – DA EQUIPE PARA ATENDIMENTO AO ESCOPO
8.1. É de responsabilidade da CONTRATADA a disponibilização de equipe especializada e
qualificada, em quantidade e especificidade, necessária a boa execução dos serviços,
em horário em horário comercial, salvo o acordado entre as partes.
CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da dotação orçamentária:
________________________ - Natureza da Despesa: Outros Serviços Prestados por
Pessoa Jurídica.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1.
Constituem obrigações da CONTRATADA, além do fornecimento da mão de
obra especializada e dos materiais necessários à perfeita execução da obra:
10.1.1. Iniciar em até 48 (quarenta e oito) horas após a expedição da Ordem de
Serviço fornecida pelo IFMA - CAMPUS IMPERATRIZ, a execução da obra
contratada informando, em tempo hábil, qualquer impedimento ou
impossibilidade de assumir o estabelecido no contrato;
10.1.2. Executar fielmente o Contrato, em conformidade com as cláusulas avençadas e
normas estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, de forma a não
interferir no bom andamento da rotina de funcionamento do IFMA - CAMPUS
IMPERATRIZ, executando os serviços propostos neste Projeto Básico nos horários
estabelecidos pela Fiscalização do Contrato;
10.1.3. Manter, durante a vigência do Contrato, as condições de habilitação para
contratar com a Administração Pública, apresentando sempre que exigido, os
comprovantes de regularidade Fiscal;
10.1.4. Responsabilizar-se integralmente pelos trabalhos contratados, nos termos da
legislação vigente, fornecendo a mão de obra qualificada necessária e
indispensável à perfeita execução dos mesmos;
10.1.5. Prestar os serviços dentro dos parâmetros estabelecidos, utilizando todos os
materiais, equipamentos e ferramentas adequadas, com observância às
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
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10.1.6. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo IFMA - CAMPUS IMPERATRIZ,
cujas reclamações se obrigam a atender prontamente;
10.1.7. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os
serviços, encaminhando ao IFMA - CAMPUS IMPERATRIZ, somente profissionais
portadores de boa conduta e demais referências;
10.1.8. Apresentar ao IFMA - CAMPUS IMPERATRIZ a relação nominal dos empregados
comunicando qualquer alteração;
10.1.9. Manter junto à Administração, durante o horário de execução do Contrato,
empregados capazes de tomar decisões compatíveis com os compromissos
assumidos pela CONTRATADA;
10.1.10.
Manter seu pessoal devidamente uniformizado e identificado através
de crachás, com fotografia recente e informado das condições de higiene
adequadas ao tipo de trabalho;
10.1.11.
Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados,
das normas disciplinares determinadas pelo IFMA - CAMPUS IMPERATRIZ;
10.1.12.
Manter disciplina nos locais de serviço, retirando no prazo máximo de
24 (vinte e quatro) horas, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou
comportamento seja considerado inconveniente ou insatisfatório ao interesse do
IFMA - CAMPUS IMPERATRIZ;
10.1.13.
Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao
atendimento dos seus empregados, acidentados ou acometidos de mal súbito,
quando em serviço, assegurando-lhes o cumprimento a todas as determinações
trabalhistas e previdenciárias cabíveis e assumindo, ainda, as responsabilidades
civis, penais, criminais e demais sanções legais decorrentes do eventual
descumprimento destas;
10.1.14.
Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito, federal,
estadual, distrital e/ou municipal, as normas de segurança do _____, inclusive
quanto à prevenção de incêndios e as de Segurança e Medicina do Trabalho;
10.1.15.
Emitir Comunicado de Acidente de Trabalho – CAT, em formulário
próprio do INSS, em caso de eventual ocorrência de acidente com seus
empregados nas dependências do _____, apresentando cópia do mesmo à
Fiscalização do Contrato;
10.1.16.
Responder pelos danos, decorrentes de sua culpa ou dolo, causados
diretamente à Administração ou a terceiros, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à Fiscalização e acompanhamento por parte do ____;
10.1.17.
Arcar com os prejuízos e danos causados pelos seus funcionários aos
bens móveis, imóveis, equipamentos, utensílios, mobiliário, etc., do ____,
substituindo-os após comunicação formal do Fiscal do Contrato, por materiais ou
bens idênticos ou recuperados quando possível, deixando-os em perfeito estado
de conservação ou funcionamento no prazo máximo de 72 (setenta e duas)
horas;
10.1.18.
Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes ou previstas
neste Projeto Básico, tais como: transporte, alimentação, uniforme, bem como,
as decorrentes de seguros contra acidentes, impostos, taxas, direitos
trabalhistas, previdenciários;
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10.1.19.
Informar aos seus empregados que os mesmos não terão nenhum
vínculo empregatício com o ___;
10.1.20.
Observar o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
10.1.21.
Elaborar ao final da obra o projeto executivo “AS BUILT” com detalhes
necessários para o perfeito entendimento dos projetos, que deverão ser
apresentados em arquivo impresso e em meio eletrônico, gravado em mídia CDROM;
10.1.22.
Fornecer todas as ferramentas, máquinas, equipamentos, materiais,
mão de obra, acessórios, transporte e tudo mais que for necessário para a
completa e perfeita execução da obra. Os custos relativos a esses insumos
deverão estar contemplados nos respectivos custos unitários;
10.1.23.
Registrar a obra junto ao CREA e arcar com todas as despesas
inerentes a execução, tais como: taxas, emolumentos, impostos e demais que se
fizerem necessárias ao correto desenvolvimento dos trabalhos. A empresa será
responsável pela elaboração e aprovação dos projetos junto à concessionária
local;
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
11.1.
Constituem obrigações do CONTRATANTE:
11.1.1. Assegurar o
acesso dos
empregados da
CONTRATADA,
devidamente identificados, aos locais em que devam executar as tarefas;
11.1.2. Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao desenvolvimento das
tarefas;
11.1.3. Exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições de habilitação da
CONTRATADA;
11.1.4. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de pessoa por ela
credenciada;
11.1.5. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas Cláusulas do Contrato;
11.1.6. Efetuar, com pontualidade, o pagamento à CONTRATADA, após o
cumprimento das formalidades legais;
11.1.7. Solicitar à CONTRATADA a imediata substituição de empregado que não estiver
devidamente uniformizado nem portando crachá; que embaraçar ou dificultar a
sua Fiscalização ou cuja permanência na obra, julgar inconveniente;
11.1.8. Observar e pôr em prática as recomendações feitas pela CONTRATADA, no que
diz respeito a condições, uso e funcionamento dos equipamentos e instalações;
11.1.9. Instruir a CONTRATADA acerca das normas de segurança e prevenção de
incêndio implantadas pelo IFMA - CAMPUS IMPERATRIZ, notadamente vinculada
a Brigada de Incêndio;
11.1.10.
Permitir aos técnicos, encarregados da prestação dos serviços, acesso
às dependências do IFMA - CAMPUS IMPERATRIZ, possibilitando-os a executar os
serviços e as verificações técnicas necessárias;
11.1.11.
Não permitir que pessoas estranhas à CONTRATADA examinem ou
provoquem qualquer alteração nos serviços do presente objeto;
11.1.12.
Fiscalizar como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato
cumprimento das Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato;
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11.1.13.
Dirimir, por intermédio da Fiscalização do IFMA - CAMPUS
IMPERATRIZ, quando formulados por escrito e a ele devidamente encaminhados,
os casos omissos relativos às especificações aqui consignadas ou quaisquer
outros documentos que se referirem direta ou indiretamente aos serviços objeto
da presente contratação;
11.1.14.
Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo
com as respectivas especificações;
11.1.15.
Documentar e firmar em registro próprio (Diário de Ocorrências),
juntamente com o preposto da CONTRATADA, as ocorrências havidas,
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou incorreções
observadas e
11.1.16.
Aplicar, por atraso ou inexecução parcial ou total do objeto deste
Projeto Básico, as sanções administrativas previstas e fundamentadas nos artigos
86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, sem prejuízo das
responsabilidades civil, criminal e outras previstas na legislação em vigor.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
12.1.
Este contrato tem vigência por 12 meses, a partir da publicação do seu extrato
na imprensa oficial, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, da Lei 8.666/93.
12.2.
O valor do contrato poderá ser reajustado a cada 12 (meses), contados a partir
da vigência do contrato, pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo – IPCA, ou outro que vier a substituí-lo, ocorrida no período
compreendido entre a data da proposta e a data de aniversário da proposta.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS, INSTRUMENTO DE
MEDIÇÃO E CONTROLE DOS NÍVEIS DE SERVIÇO.
13.1.
Para estabelecimento dos níveis de serviço, haverá a avaliação do fornecedor
de acordo com os critérios: prazo, qualidade, segurança e verificação documental em
conformidade com o cronograma apresentado pela contratada.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES
14.1.
O atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam
descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes
sanções pelo CONTRATANTE:
I.
Advertência por escrito;
II.
Multa, nos seguintes limites máximos:
a) Abatimento percentual;
b) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do
fornecimento não realizado;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o
tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora
das especificações contratadas.
III.
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração.
14.2.
Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
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será concedida sempre que A CONTRATADA ressarcir a administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO
15.1.
A fiscalização da execução do contrato será exercida por agente do
CONTRATANTE, devidamente designado.
§ 1º Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do
contrato, o agente fiscalizador dará ciência a CONTRATADA, por escrito, para adoção das
providências necessárias para sanar as falhas apontadas.
§ 2º A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na
execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aquelas provenientes de
vício redibitório, como tal definido pela lei civil.
§ 3º O contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da
contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus anexos e da proposta
da CONTRATADA.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES
16.1.
O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de Lei
n.º 8.666/93, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade
competente.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO
17.1.
De acordo com o art. 79 da Lei nº. 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser:
I.
Por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e
XVII do artigo 78 da supracitada Lei;
II.
Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde
que haja conveniência para a Administração;
III.
Judicial, nos termos da legislação.
§ 1º Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE
autorizada a reter a garantia do contrato e/ou pagamentos eventualmente devidos, até o
limite do valor dos prejuízos comprovados.
§ 2º Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº. 8.666/93,
sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente
comprovados que houver sofrido.
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1.
A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA
não importará, de forma alguma, em alteração contratual.
19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO
19.1.
A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do contrato no Diário
Oficial da União, em obediência ao disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei
Federal n.º 8.666/93.
20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO
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20.1.
As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Seção Judiciária de
Distrito Federal na cidade de Imperatriz - MA, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d”, da
Constituição Federal.
E, por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor,
juntamente com as testemunhas que também o assinam.
Imperatriz (MA), ____ de _____________ de 2019.

CONTRATANTE
Diretor Geral

CONTRATADA
Cargo (gerente, sócio, procurador)

ANEXO V
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 23249.058679.2018-56
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº ......../2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ..../2019
Ao ...... dia do mês de .............. do ano de 2019, o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão Campus Imperatriz, ente autárquico, com sede na Av. Newton Bello,
s/n, Vila Maria, em Imperatriz/MA, CEP 65.919-050, Fone: (99) 3525-4745, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 10.735.145/0005-18, neste ato representado pelo Diretor Geral, Senhor Saulo Cardoso,
brasileiro, casado, nomeado pela Portaria nº 5.487 de 15 de Setembro de 2016, publicada no DOU
de 16 de Setembro de 2016 n°179, inscrito(a) no CPF sob o nº 467.069.253-49 portador(a) da
Carteira de Identidade nº044165352012-7, institui Ata de Registro de Preços - ARP, nos termos do
art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93; Lei nº 10.520/2005; Decreto nº 3.555/2002, Decreto n°
7.892/2013; Decreto nº 3.784 de 06/04/2001; Decreto nº 5.450 de 31/05/2005 e demais normas
legais aplicáveis, decorrente da Licitação na modalidade de pregão Eletrônico nº ....../2019/IFMA,
cujo objetivo fora a formalização de Registro de Preços para .................................................... a
qual constitui-se um documento vinculativo e obrigacional às partes, segundo cláusulas e
condições seguintes:
1. DO OBJETO
1.1. Registro de Preços para eventual empresa especializada no fornecimento de peças,
componentes e serviços para instalação de usina solar fotovoltaica no Instituto Federal
do Maranhão – Campus Imperatriz.
2. DO FORNECEDOR, QUANTIDADE E PREÇOS
2.1. A presente ARP tem como objeto, fornecedor, quantitativo e preços:
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANTITATIVO

Item 1

Serviço de implantação
de usina solar fotovoltaica
– Microgeração de 10
kwp, com fornecimento
do material.

Quantidade: 10
geradores

Serviço de implantação
de usina solar fotovoltaica
– Microgeração de 25
kwp, com fornecimento
do material.

Quantidade: 08
geradores

Serviço de implantação
de usina solar fotovoltaica
– Microgeração de 50
kwp, com fornecimento
do material.

Quantidade: 05
geradores

Item 2

Item 3

TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

2.2. Em anexo a esta ata, consta o registro de licitantes que aceitaram cotar os serviços com
preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame.
3. DA VIGÊNCIA
3.1. Esta Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua
assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.
3.2. Durante o prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços, o Órgão Gerenciador e os
Órgãos participantes não se obrigam a executar a quantidade total estimada dos serviços
registrados, nem a adquiri-los exclusivamente pelo sistema de Registro de Preços,
podendo fazê- lo através de outra licitação quando julgarem conveniente, sem que caiba
recurso ou indenização de qualquer espécie ao Fornecedor Registrado.
3.3. O Órgão Gerenciador poderá, ainda, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das
hipóteses legalmente previstas, garantidos ao Fornecedor Registrado, neste caso, o
contraditório e ampla defesa.
4. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. Integra a presente Ata de Registro de Preço, o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão – Campus Imperatriz na qualidade Órgão Gerenciador.
4.2. A utilização da ARP por órgão não participante deverá observar o quantitativo de até
cinquenta por cento do total registrado, nos termos do art. 22 do Decreto nº 7.892 de
23/01/2013.
4.2.1. A utilização de que trata este item será realizada mediante prévia consulta ao
Órgão Gerenciador e anuência expressa do Fornecedor Registrado, desde que
devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couber, as condições e
as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 7.892/2013 e demais
dispositivos legais pertinentes.
4.3. Caberá ao Fornecedor Registrado, observadas as condições estabelecidas no edital, optar
pela aceitação ou não da prestação dos serviços a órgão que requeira participação na Ata,
desde que estes serviços não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
4.4. O órgão que nas condições desta Cláusula receber a anuência do Fornecedor Registrado
passará a ser considerado Órgão Participante da presente Ata.
5. DO CANCELAMENTO E REVOGAÇÃO DA ATA
5.1. O registro do fornecedor será cancelado quando:
5.1.1. Automaticamente:
5.1.1.1.
Devido à decurso de seu prazo de vigência da Ata;
5.1.1.2.
Devido não restarem fornecedores registrados.
5.1.2. Por ato da autoridade máxima do Órgão Gerenciador, quando ao Fornecedor
Registrado:
5.1.2.1.
Descumprir as condições da ata de registro de preços;
5.1.2.2.
Não assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
5.1.2.3.
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado;
5.1.2.4.
Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº
8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002;

5.1.3. Por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
5.1.3.1.
Em razão de interesse público devidamente demonstradas e justificadas
pela Administração;
5.1.3.2.
A pedido do Fornecedor Registrado, mediante solicitação por escrito, que
comprove estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata de Registro de
Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior.
a) A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados
deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada
à Administração, instaurar processo para aplicação das sanções
previstas nesta Ata, caso não aceitas as razões do pedido.
5.1.4. A Ata de registro de preços poderá ser revogada:
5.1.4.1.
Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato
decorrente de registro de preços;
5.1.4.2.
Se os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no
mercado, constado mediante processo administrativo, caso em que o
fornecedor será liberado desde que fique demostrada a impossibilidade deste
assumir o compromisso;
5.1.5. A comunicação ao Fornecedor do cancelamento ou da revogação da ata de
registro de preço será feita por correspondência com aviso de recebimento,
juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.
5.1.6. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor
Registrado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerandose cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação.
6. DOS ENCARGOS DA EMPRESA COM PREÇO REGISTRADO
6.1. São encargos do Fornecedor Registrado, além de outros assumidos nesta Ata:
6.1.1. Assinar o contrato resultante do objeto desta Ata.
6.1.2. Manter, durante a vigência da ata as mesmas condições da habilitação;
6.1.3. Comunicar por escrito ao Órgão Gerenciador qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário.
7. DOS ENCARGOS DO ORGÃO GERENCIADOR
7.1. O Órgão Gerenciador, exercido através do Núcleo de Contratos de Obras do
Departamento de Licitações e Contratos, além de outros encargos assumidos nesta Ata,
obriga-se:
7.1.1. Publicar os preços registrados no D.O.U.;
7.1.2. Analisar a permanecia da vantajosidade dos preços registrados;
7.1.3. Consultar a regularidade da habilitação da empresa com preços registrados;
7.1.4. Convocar a empresa com preços registrados para assinatura do contrato;
7.1.5. Instaurar processo disciplinar pelo descumprimento de obrigações assumidas.
8. DO REAJUSTE E REVISÃO DE PREÇOS
8.1. Durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão
irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de
situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução
dos preços praticados no mercado.
8.1.1. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do

art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração poderá, se julgar conveniente, optar por
cancelar a Ata e iniciar novo processo licitatório.
8.1.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços
registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador promover as necessárias negociações
junto ao fornecedor registrado.
8.1.2.1.
Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores
praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade.
8.1.2.2.
A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.
8.1.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
8.1.3.1.
Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
8.1.3.2.
Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
9. DAS SANÇÕES
9.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo Fornecedor
Registrado, resguardados os procedimentos pertinentes, poderá acarretar as seguintes
sanções:
9.1.1. Advertência;
9.1.2. Multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede
Arrecadadora de Receitas Federais, por meio de Documento de Arrecadação de
Receitas Federais - DARF):
9.1.2.1.
De 0,5% (cinco décimo por cento) sobre o valor dos preços ofertados, por
dia de atraso da assinatura do contrato, podendo a ata ser cancelada, após o
15º (décimo quinto) dia de atraso;
9.1.2.2.
De 10% (dez por cento) sobre o valor ofertado, pela recusa injustificada da
licitante adjudicatária em aceitar ou retirar a Nota de Empenho ou firmar o
contrato;
9.1.3. Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração por prazo de até 2
(dois) anos;
9.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
conforme o disposto no inciso IV, do artigo 87, da Lei nº 8.666/93.
9.1.5. No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e
à ampla defesa, ficando estabelecido o prazo para apresentação de defesa prévia
será de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação inicial.
9.1.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de
suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem
prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações
legais.
9.1.7. A sanção prevista no subitem 9.1.2 não se aplica às demais licitantes que, apesar
de não vencedoras, vierem a ser convocadas para realizar o objeto desta licitação
nos termos deste Edital e no prazo de 72 (setenta e duas) horas comunicarem seu
desinteresse.

9.1.8. As sanções previstas nos subitens 9.1.1, 9.1.3 e 9.1.4 poderão ser aplicadas
juntamente com a do subitem 9.1.2.
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1.
Integram esta Ata de Registro de Preços o Edital do Pregão nº XX/2019/IFMA e
seus anexos, a Ata da sessão pública e a proposta vencedora apresentada pela
Contratada e o contrato.
10.1.1. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis nºs 8.666/93,
10.520/2002, os Decretos nºs 3.555/2000, 5.450/2005 e demais normas aplicáveis.
11. DO FORO
11.1.
Para dirimir na esfera judicial as questões oriundas da utilização da presente Ata
que não possam ser solucionadas administrativamente, será competente o Foro da
Cidade Imperatriz/MA.
Imperatriz (MA), xx de xxxxxxxxxxxxxxx de 2019.

____________________________________
ÓRGÃO GERENCIADOR

______________________________________
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:
____________________________________

______________________________________

26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC. DO MARANHãO
158294 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS IMPERATRIZ

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2019-000 SRP
1 - Itens da Licitação
1 - Instalação , manutenção - energia fotovoltáica
Descrição Detalhada: Serviço de implantação de usina solar fotovoltaica – Microgeração de 10 kwp, com fornecimento do material
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 27
Quantidade Máxima para Adesões:

Unidade de Fornecimento: Unidade
135

Local de Entrega (Quantidade): Açailândia/MA (5), Coelho Neto/MA (2), Imperatriz/MA (10), Vitória/ES (10)
Grupo: G1
2 - Instalação , manutenção - energia fotovoltáica
Descrição Detalhada: Serviço de implantação de usina solar fotovoltaica – Microgeração de 25 kwp, com fornecimento do material.
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 35
Quantidade Máxima para Adesões:

Unidade de Fornecimento: Unidade
175

Local de Entrega (Quantidade): Açailândia/MA (4), Araioses/MA (2), Coelho Neto/MA (1), Imperatriz/MA (8), Vitória/ES (20)
Grupo: G1
3 - Instalação , manutenção - energia fotovoltáica
Descrição Detalhada: Serviço de implantação de usina solar fotovoltaica – Microgeração de 50 kwp, com fornecimento do material.
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 23
Quantidade Máxima para Adesões:

Unidade de Fornecimento: Unidade
115

Local de Entrega (Quantidade): Açailândia/MA (2), Araioses/MA (2), Bacabal/MA (4), Coelho Neto/MA (1), Imperatriz/MA (3), São Raimundo das
Mangabeiras/MA (10), Vitória/ES (1)
Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos
Grupo 1
Nº do Item
Descrição
1
Instalação , manutenção - energia fotovoltáica
2
Instalação , manutenção - energia fotovoltáica
3
Instalação , manutenção - energia fotovoltáica

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2019-000 SRP UASG 158294

Quantidade Total
27
35
23
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Unidade de Fornecimento
Unidade
Unidade
Unidade
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