
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

 
DFD

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA PARA A CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (EXCETO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)

 Órgão: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - FUFMT

Setor Requisitante
Unidade/Setor/Depto): Prefeitura UFR

Responsável pela
Demanda: Leonardo Alves da Costa Matrícula

SIAPE: 3055549

E-mail: prefeitura@ufr.edu.br Telefone: (66) 3410 4134

1- Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado, considerando o Planejamento
Estratégico, se for o caso.

A contratação de empresa especializada em execução de projeto e instalação de sistema de minigeração de
energia elétrica fotovoltaica on-gride tem vistas à redução de gastos com energia elétrica da Universidade
Federal de Rondonópolis, que somou cerca de R$ 1.950.000,00 no ano de 2019.

O bom índice de incidência solar no estado de Mato Grosso, a disponibilidade de espaço, bem como o caráter
sustentável do investimento, são os principais motivos que incentivam a implantação de uma usina fotovoltaica
que propiciará a geração de energia elétrica de maneira a propiciar economia à Administração.

2- Quantidade de serviço a ser contratada (descrição/unidade de medida/quantidade)
Analisando o Estudo de Viabilidade 1997010, estima-se que a potência a ser instalada deva ser de 1500 kWp,
que prevê a geração mensal de 182.154,00 kWh, ligeiramente maior que o consumo mensal da instituição,
estimado em 181.650,00 kWh.
3- PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER INICIADA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS 

Novembro/2020.

4- INDICAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E SE NECESSÁRIO, O RESPONSÁVEL
PELA FISCALIZAÇÃO

Nome: Leonardo Alves da Costa Matrícula SIAPE: 3055549

Nome: Heinsten Frederich Leal dos Santos Matrícula SIAPE: 1974797

 

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO ALVES DA COSTA,
Técnico Administrativo em Educação da UFMT, em 17/06/2020, às
17:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por HEINSTEN FREDERICH LEAL DOS
SANTOS, Diretor(a) do Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas
ICAT / CUR, em 17/06/2020, às 18:06, conforme horário oficial de Brasília,
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com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2606401 e o código CRC 546FF174.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

  

DESPACHO

  
Processo nº 23108.046667/2020-16
Interessado: Coordenação de Aquisições e Contratos de Serviços
  
A SUPERVISÃO DE COMPRAS E PATRIMÔNIO DA UNIVERSIDADE

FEDERAL DE RONDONÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, encaminha DFD 2606401 para designação formal da equipe de
Planejamento da Contratação pela autoridade competente do setor de licitações,
conforme art. 21, III da Instrução Normativa nº 5, de 26 maio de 2017.

Documento assinado eletronicamente por PAMELA JORDANA DE MENEZES,
Supervisor(a) de Compras e Patrimônio do CUR - UFMT, em 18/06/2020,
às 11:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2611496 e o código CRC AAEDA726.

Referência: Processo nº 23108.046667/2020-16 SEI nº 2611496

RGVzcGFjaG8gQ1VSIC0gU3VwZXJ2LiBDb21wcmFzIGUgUGF0cmltIDI2MTE0OTY=         SEI 23108.046667/2020-16 / pg. 3

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

  

DESPACHO

  
Processo nº 23108.046667/2020-16
Interessado: CEA/SINFRA
  
À SINFRA
A/C Supervisão de Compras e Patrimônio/UFR
 
As obras e serviços de engenharia seguem o processo mapeado pelo

EPP disponível em https://ufmt.br/epp-
homologacao/publicados/elaboracao_de_projetos_de_engenharia_e_arquitetura/#diagram/2a14a77a-
57f1-454b-81d9-33e985d97634; que tratam da solicitação de projeto com o
preenchimento dos devidos formulários até a entrega dos projetos à Comissão
Permanente de Licitação (projeto básico).

O Decreto 10.024/2019 possui considerações a cerca dos termos
"serviços", "obra", "serviços especiais"

III - bens e serviços especiais - bens que, por sua alta
heterogeneidade ou complexidade técnica, não podem ser
considerados bens e serviços comuns, nos termos do inciso
II;
VI - obra - construção, reforma, fabricação, recuperação ou
ampliação de bem imóvel, realizada por execução direta ou
indireta;
VII - serviço - atividade ou conjunto de atividades destinadas
a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de
interesse da administração pública;
 

Nesse sentido, não será licitado por pregão as obras que envolvem a
construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação de bem imóvel, realizada
por execução direta ou indireta, e o serviços especiais (não comuns), que são
atividades ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade,
intelectual ou material, de interesse da administração pública, com características de
alta heterogeneidade ou complexidade técnica.

Assim, para os casos citados acima, o projeto básico aprovado, e demais
elementos relativos a instrução processual, chegam a esta PROAD para ser licitado
pela Gerência de Licitações de Obras, e após o encerramento do certame, são
encaminhados a SINFRA para providências de assinatura de contratos e início das
atividades.

Neste sentido, somente haverá alteração do fluxo do processo,
caso o serviço licitado seja entendido como serviço de engenharia comum,
nos termos do Decreto 10.024/2019, onde é obrigatória a realização de pregão
eletrônico:

II - bens e serviços comuns - bens cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
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VIII - serviço comum de engenharia - atividade ou conjunto
de atividades que necessitam da participação e do
acompanhamento de profissional engenheiro habilitado, nos
termos do disposto na Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de
1966, e cujos padrões de desempenho e qualidade possam
ser objetivamente definidos pela administração pública,
mediante especificações usuais de mercado;

O pregão se caracteriza como uma modalidade licitatória que dispõe de
elementos diferenciados, em relação às modalidades previstas na Lei nº 8.666/93. Há
uma evidente acentuação na busca pelo menor preço, a qual contamina o espírito
desta nova modalidade. O procedimento previsto para o pregão se diferencia em sua
estrutura, permitindo uma tramitação mais simplificada e célere, bem como a
inversão da ordem tradicionalmente estabelecida no estatuto licitatório para as fases
de habilitação e de julgamento das propostas, além da possibilidade de redução de
tais propostas, através de lances.

Sobre o tema, ainda há jurisprudência da corte de contas, a ser
considerada:

Acórdão 3605/2014-Plenário - É possível
a contratação de serviços comuns de engenharia com base
em registro de preços quando a finalidade é a manutenção e
a conservação de instalações prediais, em que a demanda
pelo objeto é repetida e rotineira. Contudo, o sistema de
registro de preços não é aplicável à contratação de obras,
uma vez que nesta situação não há demanda de itens
isolados, pois os serviços não podem ser dissociados uns
dos outros.
Acórdão 713/2019-Plenário - São
considerados serviços comuns, tornando obrigatória a
utilização do pregão, preferencialmente em sua forma
eletrônica, os serviços de engenharia consultiva com
padrões de desempenho e qualidade que possam ser
objetivamente definidos no edital de licitação, por meio de
especificações usuais no mercado (art. 1º da Lei
10.520/2002 c/c art. 4º do Decreto 5.450/2005) .
Acórdão 2472/2011-Segunda Câmara - Serviços de
operação e manutenção predial, preventiva e corretiva, não
apresentam complexidade, possuindo padrões de
desempenho e qualidade que podem ser definidos de forma
precisa e suficientemente clara, por meio de especificações
usuais no mercado, sendo enquadrados
como serviços comuns e, portanto, passíveis de licitação
mediante pregão.
Acórdão 592/2016-Plenário - A terraplenagem constitui uma
etapa da obra, não cabendo sua classificação
como serviço comum de engenharia, razão pela qual é
irregular sua contratação mediante utilização da modalidade
pregão eletrônico, expressamente vedada pelo art. 6º do
Decreto 5.450/2005.

 
Ante o exposto, solicitamos os encaminhamentos junto ao

requisitante para:
1 - Esclarecer se o objeto da licitação é serviço de engenharia

comum ou não, devendo ser avaliada a complexidade da contratação, com a
definição expressa, pelo órgão técnico, da caracterização como serviços
comuns ou não, incluindo a avaliação do objeto licitado e a atual configuração do
mercado pertinente.

2 - Declaração formal da unidade responsável pelo processamento
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dos serviços de obras e serviços de engenharia de que o objeto deste autos é
serviço de engenharia comum.

Caso haja a conclusão de indicação de serviços comuns de
engenharia, e considerando a reunião realizada em 24/06 entre CACS, PROAD e
Sinfra, retorne-nos os autos após a finalização do Termo de Referência/Projeto
Básico devidamente aprovado, para dar prosseguimento às demais fases da licitação
nesta CACS.

 
 
Atenciosamente,
 

Lidiane Oliveira da Silva
Coordenadora de Aquisições e Contratos

de Serviços em Exercício
 

 
Ratifico os termos do despacho acima. 
Respeitosamente,
 
 

LISAIANE BORTOLINI
Pró-Reitora Administrativa 

Documento assinado eletronicamente por LISAIANE BORTOLINI, Pró-
Reitor(a) da Pró-reitoria Administrativa - PROAD / UFMT, em
03/07/2020, às 15:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por LIDIANE OLIVEIRA DA SILVA,
Coordenador(a) de Aquisições e Contratos e Serviços - CACS/PROAD -
UFMT, em 03/07/2020, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2645581 e o código CRC 00F3E7C9.

Referência: Processo nº 23108.046667/2020-16 SEI nº 2645581
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

  

DESPACHO

  
Processo nº 23108.046667/2020-16
Interessado: @interessados_virgula_espaco@
  
À CEA
 
Considerando o solicitado no despacho PROAD - CACS/SEC 2645581.
Encaminhamos autos para manifestação.
 
Atenciosamente,
 
Assinado Eletronicamente: 
Adriano Aparecido de Oliveira
Secretário de Infraestrutura - SINFRA
Telefone: 65 3313-7324 - e-mail: sinfra@ufmt.br ou gabsinfra@ufmt.br

Documento assinado eletronicamente por ADRIANO APARECIDO DE
OLIVEIRA, Secretário(a) da Secretaria de Infraestrutura - SINFRA /
REITORIA - UFMT, em 06/07/2020, às 19:40, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2650493 e o código CRC C875D688.

Referência: Processo nº 23108.046667/2020-16 SEI nº 2650493
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

  

DESPACHO

  
Processo nº 23108.046667/2020-16
Interessado: @interessados_virgula_espaco@
  
À PREFEITURA UFR,
 
Nos termos do art. 14 da IN 05/2017:

Art. 14. Os serviços considerados comuns são aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo ato
convocatório, por meio de especificações usuais do mercado.
Parágrafo único. Independentemente de sua complexidade, os serviços podem
ser enquadrados na condição de serviços comuns, desde que atendam aos
requisitos dispostos no caput deste artigo.

Temos que o objeto da contratação pretendida, apesar de complexo,
pode ter os padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos com base
nas especificações usuais de mercado.

Portanto, entendo que o mesmo pode ser classificado como serviço
comum de engenharia.

 
Resolvida esta questão, encaminhamos os autos para finalização

do Termo de Referência/Projeto Básico. Após, retorne-nos para aprovação e demais
encaminhamentos.

 
Atenciosamente,
--
 

Documento assinado eletronicamente por JARDEL ADVERSI,
Coordenador(a) de Engenharia e Arquitetura - CEA / SINFRA / REITORIA
- UFMT, em 14/07/2020, às 12:44, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2669937 e o código CRC 3FBA835B.

Referência: Processo nº 23108.046667/2020-16 SEI nº 2669937
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

 
DFD

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA PARA A CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (EXCETO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)

 Órgão: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - FUFMT

Setor Requisitante
Unidade/Setor/Depto): SINFRA/UFR

Responsável pela
Demanda: Renato Tillmann Bassini Matrícula

SIAPE: 2868113

E-mail: sinfra@ufr.edu.br Telefone: (66) 3410 4134

1- Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado, considerando o Planejamento
Estratégico, se for o caso.

O bom índice de incidência solar no estado de Mato Grosso, a disponibilidade de espaço, bem como o caráter
sustentável do investimento, são os principais motivos que incentivam a implantação de uma usina fotovoltaica
que propiciará a geração de energia elétrica para a Universidade Federal de Rondonópolis, o que
irá garantir economia de recursos à Administração.

A  contratação de empresa especializada em execução de projeto e instalação de sistema de minigeração de
energia elétrica fotovoltaica on-gride tem vistas à redução de gastos com energia elétrica da Universidade
Federal de Rondonópolis, que somou R$ 2.014.363,27 no período de março de 2019 a fevereiro de 2020.

2- Quantidade de serviço a ser contratada (descrição/unidade de medida/quantidade)

Considerando o consumo de março de 2019 a fevereiro de 2020, período anterior à pandemia de COVID-19 no
Brasil, tendo em vista que o consumo da instituição reduziu consideravelmente no período de quarentena e por
isso não deve ser avaliado, a Universidade Federal de Rondonópolis consumiu em média
195.969,33 kWh/mês considerando o câmpus e a Casa dos Estudantes Universitários (CEU). Estima-se que a
expansão da universidade acarretará um crescimento em 40% do consumo atual de energia, tendo em vista a
criação da estrutura organizacional própria, bem como de novos cursos, o que resultará na construção de
novas edificações com fins administrativos e acadêmicos. Dessa forma prevê-se uma geração miníma a médio
prazo de 274.357,07 kWh/mês.

Com base no Estudo de Viabilidade (protocolo SEI  1997010, página 6) para a geração mensal mencionada
deve-se instalar um sistema com potência mínima aproximada de 2.260,00 kWp.

3- PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER INICIADA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS 

Dezembro/2020.

4- INDICAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E SE NECESSÁRIO, O RESPONSÁVEL
PELA FISCALIZAÇÃO

Nome: Leonardo Alves da Costa Matrícula SIAPE: 3055549

Nome: Heinsten Frederich Leal dos Santos Matrícula SIAPE: 1974797
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Nome: Marcio Venzon Matrícula SIAPE: 1925120

                                                                               
(Responsável pela formalização da demanda)

 

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO ALVES DA COSTA,
Técnico Administrativo em Educação da UFMT, em 27/08/2020, às
10:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por MARCIO VENZON, Docente da
Universidade Federal de Mato Grosso, em 27/08/2020, às 10:45,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por RENATO TILLMANN BASSINI,
Prefeito(a) do Campus - Prefeitura do CUR, em 27/08/2020, às 10:49,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por HEINSTEN FREDERICH LEAL DOS
SANTOS, Diretor(a) do Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas
ICAT / CUR, em 30/08/2020, às 17:00, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2794391 e o código CRC 7C43B3EE.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

  

DESPACHO

  
Processo nº 23108.046667/2020-16
Interessado: @interessados_virgula_espaco@
  
Prezada Pamela,
 
Segue atualização do DFD com alteração da equipe de planejamento.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO ALVES DA COSTA,
Técnico Administrativo em Educação da UFMT, em 27/08/2020, às
10:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2794485 e o código CRC B08775AB.

Referência: Processo nº 23108.046667/2020-16 SEI nº 2794485
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

  

DESPACHO

  
Processo nº 23108.046667/2020-16
Interessado: Setor de Manutenção da Prefeitura do Campus de

Rondonópolis - CUR - UFMT
  
 
Prezados,
 
Considerando o Documento de Formalização da Demanda (2794391)

elaborado pela SINFRA/UFR, em consonância com o disposto no art. 21, inciso I da
Instrução Normativa 05/2017:

 
Art. 21. Os procedimentos iniciais do Planejamento da Contratação consistem
nas seguintes atividades:
I - elaboração do documento para formalização da demanda pelo setor
requisitante do serviço, conforme modelo do Anexo II, que contemple:
a) a justificativa da necessidade da contratação explicitando a opção pela
terceirização dos serviços e considerando o Planejamento Estratégico, se for o
caso;
b) a quantidade de serviço a ser contratada;
c) a previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços; e
d) a indicação do servidor ou servidores para compor a equipe que irá elaborar os
Estudos Preliminares e o Gerenciamento de Risco e, se necessário, daquele a
quem será confiada a fiscalização dos serviços, o qual poderá participar de todas
as etapas do planejamento da contratação, observado o disposto no § 1º do art.
22;
 

Esta Coordenação de Compras e Licitação, no uso de suas atribuições
legais, designa os seguintes membros para compor a equipe de planejamento da
contratação, com base no art. 22 da IN 05/2017:

 
ÁREA NOME SIAPE
Requisitante Renato Tillmann Bassini 2868113
Membro Heinsten Frederich Leal dos Santos 1974797
Membro Leonardo Alves da Costa 3055549
Membro Marcio Venzon 1925120

 
Art. 22. Ao receber o documento de que trata o inciso I do art. 21, a autoridade
competente do setor de licitações poderá, se necessário, indicar servidor ou
servidores que atuam no setor para compor a equipe de Planejamento da
Contratação.
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§ 1º A equipe de Planejamento da Contratação é o conjunto de servidores, que
reúnem as competências necessárias à completa execução das etapas de
Planejamento da Contratação, o que inclui conhecimentos sobre aspectos
técnicos e de uso do objeto, licitações e contratos, dentre outros.
§ 2º Os integrantes da equipe de Planejamento da Contratação devem ter ciência
expressa da indicação das suas respectivas atribuições antes de serem
formalmente designados.

Dê-se prosseguimento as demais etapas do planejamento da
contratação, conforme disposto na IN 05/2017:

 
Art. 20. O Planejamento da Contratação, para cada serviço a ser contratado,
consistirá nas seguintes etapas:
I - Estudos Preliminares;
II - Gerenciamento de Riscos; e
III - Termo de Referência ou Projeto Básico.

 
Ademais, relacionamos abaixo pertinentes instruções para os membros

da equipe de planejamento quanto à condução dos trabalhos:

1 - Todos os documentos do planejamento da contratação deverão ser
elaborados em conjunto e assinados pelos membros da equipe.

2 - Os trabalhos da equipe de planejamento da contratação serão
gerenciados pelos membros da unidade requisitante de forma a cumprir os
prazos de início das atividades.

3 - Concluídas as etapas relativas aos Estudos Preliminares e ao
Gerenciamento de Riscos, os setores requisitantes deverão encaminhá-
los, juntamente com o documento que formaliza a demanda, à esta
Supervisão, para posterior envio do Projeto Básico ou Termo de
Referência, conforme alínea “c” do inciso I, do art. 21 da In 05/2017.

4 - A realização de licitação está diretamente vinculada a viabilidade
financeira da contratação, devendo constar do planejamento orçamentário
da UFR.

 
Ante o exposto, restituímos os autos para a elaboração de Estudo

Preliminar e Mapa de Riscos, após volte-nos para demais deliberações.
   
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por PAMELA JORDANA DE MENEZES,
Supervisor(a) de Compras e Patrimônio do CUR - UFMT, em 31/08/2020,
às 17:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2802498 e o código CRC 5B7B0580.
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Estudo Técnico Preliminar 6/2020

1. Informações Básicas

Número do processo: 23108.046667/2020-16

2. Descrição da necessidade

A energia elétrica tem importância estratégica para as diversas organizações nas perspectivas operacionais,  econômicas e
ambientais. Para a Administração Pública, essa importância adquire contornos críticos quando analisado o cenário econômico
desfavorável no país, bem como a essencialidade deste insumo e seu peso relativo no orçamento institucional, em especial, das
Instituições Federais de Ensino Superior (IFES).

Em 2017, por exemplo, 12% (doze por cento) do desembolso com o custeio da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT),
“universidade mãe” da UFR, foi destinado a quitação de débitos com a concessionária de energia elétrica. Além disso, entre os
anos de 2016 e 2018, os recursos de custeio decresceram cerca de 25% (vinte e cinco por cento).

Uma análise entre os meses de março de 2019 a fevereiro de 2020 mostra que a Universidade Federal de Rondonópolis destinou 
 (dois milhões, quatorze mil,  trezentos e sessenta e três reais e vinte sete centavos) de seu orçamento para aR$ 2.014.363,27

quitação das faturas de energia correspondentes ao câmpus e à Casa dos Estudantes Universitários (CEU). Para a análise de
gastos mencionada foi considerado o período de um ano anterior à pandemia de COVID-19 no Brasil (março de 2019 a fevereiro
de 2020), visto que o consumo da instituição reduziu na ordem de 42,04% no período de quarentena, comparando os meses de
março a julho de 2020 em relação ao mesmo período de 2019.

Evidenciado o grande impacto que o consumo de energia elétrica tem sobre os recursos orçamentários da universidade, busca-se
alternativas para sua redução.

Para reduzir o consumo da energia em si, além das ações de conscientização de uso promovidas por projetos internos, há a
necessidade de  modernização dos equipamentos e instalações, que já foram implementadas ou estão em processo de
implementação.

Para além disso, como forma de reduzir os gastos com o consumo, há a alternativa de investimento em geração distribuída de
energia, que a depender da capacidade do sistema a ser implementado, a instituição pode tornar-se autossuficiente em energia,
reduzindo suas faturas à taxa mínima possível.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Secretaria de Infraestrutura - UFR Renato Tillmann Bassini

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

A eventual contratação propõe-se a tornar a UFR autossuficiente em energia elétrica, implementando um sistema fotovoltaico
com capacidade de geração em torno de  mensais, conforme estimado.278.276,45 kWh

Tendo em vista a necessidade de um grande volume de  investimento para implementar todo o sistema pretendido, prevê-se a
execução gradual do mesmo, desse modo o sistema deve ser composto por parcelas a serem executadas independentemente, de
acordo com a disponibilidade financeira da instituição para tal investimento.

Dessa forma, a pretensa contratação divide-se em dois itens:
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  Projeto do Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR),  com capacidade de geração para atender aItem 01 -
demanda da UFR estimada em 278.276,45 kWh mensais:

elaboração de projeto executivo por profissional apto e habilitado;
divisão do sistema em parcelas independentes a serem executadas gradualmente;
emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do respectivo projeto;
aprovação do projeto junto à concessionária de energia local;
obtenção de todas as licenças necessárias para execução do projeto.

Execução das parcelas do Sistema Fotovoltaico, conforme projeto (item 01) no câmpus da UFR:Item 02 - 
instalação,  fornecimento e execução de toda a infraestrutura,  equipamentos e materiais necessários ao efetivo
funcionamento de cada parcela que compõem o sistema, à ser executada por profissional apto e habilitado;
emissão da ART de execução de cada parcela a ser executada;
comissionamento de cada parcela executada  (integrar, testar e garantir  que todos os itens que compõem o
sistema irão operar de forma correta e satisfatória);
treinamento para equipe a ser indicada pela instituição para  operação, limpeza e manutenção preventiva do
sistema;
assistência técnica por 12 meses após o recebimento definitivo de cada parcela;
garantia dos materiais, equipamentos e serviços.

De modo a manter os direitos à garantia dos equipamentos, a instalação do sistema deve ser realizada por empresa autorizada 
pela fabricante. Além disso, a mesma deve dispor de profissional apto, habilitado e com o respectivo registro no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso – CREA/MT para elaboração do projeto e a execução do mesmo.

No que tange a sustentabilidade ambiental os bens e serviços vinculados a eventual contratação devem atender as exigências
legislativas e normativas, com atenção especial:

à Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994;
ao Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003;
ao Decreto n° 7.746 /2012, alterado pelo Decreto nº 9.178/2017;
à IN 01/2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão.

5. Levantamento de Mercado

O Brasil possui como principal fonte de energia as hidrelétricas, que fazem parte de mais da metade da geração de energia no
país. Embora seja considerada uma fonte renovável de energia, a construção de hidrelétricas tem grandes impactos ambientais,
dado o volume necessário para suas barragens.

Como alternativa, têm-se difundido pelo Brasil e pelo mundo, fontes ainda mais limpas, como a energia solar, eólica, oceânica e
geotérmica. A primeira tem sido a mais popular entre elas e conta com maiores incentivos governamentais, haja vista a
abundância de recursos solares por todo o território nacional e a necessidade de condições muito específicas para a implantação
de usinas a partir das demais fontes.

A popularização das usinas solares se reflete nas inúmeras contratações de órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e
Municipal, que já estão implementando sistemas solares fotovoltaicos em suas unidades para geração de energia elétrica,
como comprovado em amplas pesquisas nas contratações públicas, à guisa de ilustração cita-se:

Instituição Pregão nº UASG

Unifesspa PE Nº 00057/2019 158718

Seção Judiciária do Piauí PE Nº 00014/2019 90005

IFSP PE Nº 00063/2019 158154

SERPRO - Regional de Brasília PE Nº 01225/2019 803010
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1.  

2.  
3.  
4.  

Tomando como exemplo a licitação realizada pela Unifesspa, podemos observar que não há limitação de fornecedores para
elaboração de projetos e execução de sistemas de geração fotovoltaicos no Brasil, considerando a apresentação de doze propostas
de fornecedores para o item 1 do referido Pregão, conforme ata de realização do pregão (anexo II).

Além disso, a pesquisa evidencia a consonância da Administração no uso do Pregão Eletrônico para contratações dessa natureza.

Quanto ao mercado local, município de Rondonópolis, foram encaminhados   às empresas do setor solicitando proposta dee-mails
preço para o atendimento da demanda estimada, até a data de elaboração deste documento  obteve-se apenas uma resposta,
apresentada em anexo. No geral, as empresas locais costumam atuar no mercado residencial, com baixa demanda de geração se
comparada a demanda estimada para a UFR, além disso,  não costumam participar de processos licitatórios e não se sentem
motivadas a encaminharem propostas quando solicitadas pela instituição.

6. Descrição da solução como um todo

Conforme mencionado no item 4 deste documento, a pretensa contratação divide-se em dois itens que compõem um único lote.
Dessa maneira, busca-se otimizar o processo de aprovação do projeto executivo junto à concessionária de energia e a obtenção de
eventuais licenças necessárias à sua implantação.

A  execução gradual das parcelas permitirá economizar recursos tão logo seja possível, já que após a
finalização,  cada uma produzirá energia independentemente. Como a execução do sistema
completo dependerá da disponibilidade orçamentária, o órgão terá a liberdade de prosseguir com
a expansão do sistema quando possível, executando mais módulos, para uma maior capacidade
de geração. Além disso, a economia gerada por uma parcela já instalada poderá ser destinada à
execução das parcelas faltantes, tornando o projeto de autossuficiência em energia mais veloz.

Como a execução do projeto é composta pelo fornecimento e pela instalação de equipamento e materiais é necessário definir

alguns parâmetros para a garantia e assistência técnica.  O prazo de garantia dos materiais e equipamentos,
complementar a garantia legal, será, no mínimo, conforme especificado abaixo ou  pelo prazo
fornecido pelo fabricante, o que for maior, contado a partir da data de emissão do Termo de Recebimento
Definitivo da instalação, sem prejuízo dos prazos preconizados nos Códigos Civil e de Defesa do Consumidor:

Módulos fotovoltaicos: pelo menos 10 anos, sendo 10% o nível máximo de degradação da potência durante o período de
garantia;
Inversores: pelo menos 5 anos;
Cabos expostos ao tempo: pelo menos 5 anos;
Demais componentes eletroeletrônicos: pelo menos 3 anos;

A assistência técnica deverá ser prestada por pelo menos 12 meses após o recebimento definitivo, englobando todos e
quaisquer defeitos provenientes de erros ou omissões da Contratada, em especial, decorrente de
matéria-prima, de fabricação, de montagem, de coordenação técnica e administrativa, bem como
deslocamentos, peças, fretes e todas as demais despesas, sem qualquer ônus ou custo adicional
para a Contratante.

Os procedimentos para realização da assistência técnica iniciarão com a identificação de falhas,
vícios ou defeitos no sistema por parte da Contratante, que notificará a Contratada, abrindo um 

 que deve possuir número de identificação próprio e todos os dados necessários (data dechamado
abertura, identificação do problema, previsão de solução, etc.) e ser concluído nos prazos a
serem definidos de acordo com a complexidade da situação.

As peças que eventualmente apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia
deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões
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de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do
equipamento. Durante todo o período de garantia o atendimento deverá ser  (no local ondeon-site
o sistema encontra-se instalado).

O projeto (item 01) será caracterizado por uma  , sendo composto pelo projeto executivo e toda documentação relacionadaunidade
a ele. A execução do serviço (item 02) será quantificada pelo quilowatt-pico (kWp) nominal instalado, que corresponde a energia
máxima gerada pelo sistema (no caso pela parcela a ser executada) sob as condições ambientais ideais. A potência de geração de
cada parcela do sistema é definida pela soma da potência de cada painel que a compõe, sendo que a potência do painel é definida
pelo fabricante.

Dessa forma, após assinada a ARP será feita uma contratação inicial que compreenderá o item 01 e, , a execução deno mínimo
uma parcela do sistema com capacidade de geração de  . Para as eventuais contratações subsequentes a quantidade 465 kWp

 de cada parcela será de  e corresponderá à instalação completa para ampliação do sistema de geração de energiamínima 30 kWp
fotovoltaica da UFR, dimensionado conforme o projeto e as diretrizes do Termo de Referência, atendendo todas as especificações
técnicas neles contidas.

A forma de execução será INDIRETA sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, incluindo o fornecimento de
todos os equipamentos, materiais, serviços de instalações e montagens, necessários, atendidos os requisitos técnicos e legais e as
especificações e diretrizes do Termo de Referência para cada parte do sistema a ser contratado.

O valor  de cada contratação do item 02  será obtido pelo produto do preço unitário ofertado do quilowatt-pico pela potência
nominal em kWp que for solicitada.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Para estimativa da demanda da Universidade Federal de Rondonópolis foi considerado o consumo de março de 2019 a fevereiro
de 2020, período anterior à pandemia de COVID-19 no Brasil, tendo em vista que o consumo da instituição reduziu 42,04% no
período de quarentena e por isso não deve ser avaliado. A tabela abaixo apresenta o consumo e o valor da respectiva fatura para o
câmpus e a Casa dos Estudantes Universitários:

PERÍODO CÂMPUS CEU

2019

Março 186480 R$ 142.692,76 3497 R$ 2.807,26

Abril 235200 R$ 180.828,72 3512 R$ 3.012,75

Maio 199080 R$ 168.846,67 2605 R$ 2.455,53

Junho 175560 R$ 153.805,06 2403 R$ 2.189,86

Julho 166740 R$ 153.158,72 2508 R$ 2.485,11

Agosto 166740 R$ 154.034,00 2934 R$ 2.752,49

Setembro 207900 R$ 188.132,23 2712 R$ 2.550,92

Outubro 181440 R$ 166.084,62 3900 R$ 3.555,21

Novembro 226800 R$ 200.409,53 3679 R$ 3.517,26

Dezembro 194880 R$ 173.397,96 3035 R$ 2.792,24

2020
Janeiro 186480 R$ 148.668,49 1808 R$ 1.640,85

Fevereiro 188160 R$ 151.377,50 3579 R$ 3.167,53

           

    TOTAL (kWh) TOTAL (R$)

    2351632 R$ 2.014.363,27

 

Com base no levantamento, calcula-se que o consumo atual  da UFR, em condições normais de funcionamento, é de
aproximadamente .195.969,33 kWh/mês

Hoje a instituição possui cerca de 543 colaboradores, entre servidores e terceirizados, além de 3800 alunos, sendo em média 212
alunos por curso. Com a implantação da estrutura administrativa própria da UFR, está previsto um aumento dos colaboradores
em 28% a médio prazo, além disso prevê-se também a criação de novos cursos, o que aumenta o número de alunos e docentes.
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Com base nos números atuais, estima-se que para cada curso aumenta-se 212 alunos e 20 docentes, considerando a criação de
três novos cursos a médio prazo, aumentará a comunidade acadêmica em 14%.

Portanto, estima-se um aumento total de 42% a médio prazo para a comunidade acadêmica da UFR. Tal expansão acarretará a
necessidade de  construção de novas edificações, sendo assim,  julga-se que a taxa de expansão refletirá diretamente sobre o
consumo de energia.

Dessa forma, deve-se prever para o sistema uma geração miníma a médio prazo de 278.276,45 kWh/mês.

Com base no Estudo de Viabilidade (protocolo SEI  1997010, página 6), para cada 500 kWp instalados gera-se em torno de
60.718 kWh mensais, logo o sistema completo a ser instalado deve ter uma potência de geração em torno de 2.291,55 kWp, para
fins de arredondamento será considerado uma demanda total de .2.300,00 kWp

Em resumo:

8. Estimativa do Valor da Contratação

O custo estimado para execução total do sistema, considerando a autossuficiência da UFR em energia e prevendo a expansão da
estrutura institucional,  é de    (nove  milhões, quarenta  e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e dois  reais eR$ 9.044.452,50
cinquenta centavos), conforme a tabela abaixo que foi baseada nas cotações do Anexo I:

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO 

ESTIMADO (R$)

PREÇO TOTAL 

ESTIMADO (R$)

01

Projeto de Sistema Fotovoltaico Conectado à 

Rede (SFCR), parcelado para execução 

gradual, com capacidade de geração para 

atender a demanda da UFR estimada 

em 278.276,45 kWh mensais.

und 1  R$      25.750,00  R$          25.750,00

02
Execução das parcelas do Sistema Fotovoltaico, 

conforme projeto (item 01) no câmpus da UFR
kWp 2.300  R$        3.921,18  R$    9.018.702,50

              TOTAL  R$    9.044.452,50

 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

  PREÇO Média

Item 01
 R$   24.000,00

 R$   25.750,00
 R$   27.500,00

Item 02
 R$     4.152,57

 R$     3.921,18
 R$     3.689,78

 

Para a contratação inicial é prevista a execução do item 01 e uma parcela do item 02, correspondente a no mínimo  .465 kWp
Dessa forma, o valor da primeira contratação é estimado em R$ 1.849.096,38 (um milhão, oitocentos e quarenta e nove mil,
noventa e seis reais e trinta e oito centavos), e as eventuais contratações futuras serão definidas pelo produto do preço unitário
proposto pela contratada e a potência a ser instalada, que deverá ser de no mínimo .30 kWp
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Para a estimativa de preço foram adotados critérios apresentados na  Instrução Normativa nº 73  de 5 de agosto  de 2020, da
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital.

Dentre as cotações obtidas para o item 01  descartou-se aquelas que não  apresentavam uma definição adequada do objeto,
impedindo sua comparação com a demanda levantada. Assim, o preço estimado foi obtido pela média aritmética de dois preços
referenciais, uma cotação no mercado local e a proposta vencedora de um pregão eletrônico da mesma natureza.

Para o item 02, foram descartadas as cotações baseadas nos pregões que tiveram sua homologação há mais de um ano e também
o que apresentava em um único item, projeto e instalação, sem a separação pretendida nesta contratação. Dessa maneira, o preço
estimado foi obtido pela média de dois preços referenciais, sendo uma cotação local e uma propostas vencedoras de
pregão eletrônico do mesmo cunho.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Considerando as ações necessárias nas etapas de pré e pós implantação da usina de energia solar, que compreendem desde a
aprovação do projeto junto à concessionária de energia e outros órgãos antes da implantação até a efetivação do funcionamento
da usina após a implantação, bem como a  apuração de  responsabilidades em eventuais vícios e defeitos no objeto, faz-se
necessária a contratação em lote único dos itens de projeto e implantação.

Vale ressaltar que nas contratações similares de outros órgãos, o objeto é caracterizado por um único item que compreende o
projeto e a execução, criando-se várias usinas independentes em locais diferentes, para melhor atender a demanda da UFR
pretende-se a implantação de uma única usina, portanto um único projeto, que possa ser executado em módulos, para implantação
gradual.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

A geração de energia de forma distribuída, objetivo desta pretensa contratação, mantém relação direta com o fornecimento de
energia elétrica pela concessionária local, a Energisa. Atualmente a contratação está a cargo da SINFRA/UFMT, e tão logo seja
possível será transferida à UFR, vale ressaltar que tal situação não é impeditiva para os trâmites da pretensa contratação.

Além disso, a eficiência do sistema depende da limpeza periódica dos painéis fotovoltaicos, o que demanda mão de obra, para
tanto será direcionada a equipe terceirizada de manutenção, em específico os técnicos de manutenção que receberão treinamento
da Contratada, conforme previsto. Atualmente há dois postos contratados através do Contrato 121/UFR/2019 e, caso necessário,
a depender da demanda, poderá ser aditivado um novo posto neste contrato ou no que vier a substituí-lo. Portanto, não há a
necessidade de medidas a serem tomadas no momento.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A presente demanda não encontra-se prevista no PAC 2020, haja vista não tinha-se previsão de recursos para tal na época de sua
elaboração. Vale ressaltar que o PAC 2020 foi feito ainda sob a UASG da UFMT, universidade tutora da UFR, impossibilitando
o acesso para sua alteração.

12. Resultados Pretendidos

A implantação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica tem múltiplas justificativas, que podem ser classificadas em
duas dimensões principais:  econômica e ambiental. Tais dimensões estão entrelaçadas e cada justificativa possui aspectos
pertinentes a ambas, fundamentadas também por diretrizes legais.

A utilização de energia solar fotovoltaica reduz o consumo de energia oriunda de fontes com maiores impactos ao meio
ambiente. A iniciativa também está em harmonia com a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia contida na
Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001, que preconiza a alocação eficiente de recursos energéticos e a preservação do meio
ambiente.
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Ainda considerando aspectos legais, o objeto da pretensa contratação está em consonância com os critérios, práticas e diretrizes
para a promoção do  desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela Administração Pública Federal
elencados pelo Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012.

Por sua vez, a Portaria do MPOG nº 23, de 12 de fevereiro de 2015 estabelece como boa prática de gestão e uso de energia
elétrica priorizar o emprego de mecanismo de produção de energia in loco, com viabilidade técnica e econômica, bem como a
utilização de fonte renovável de energia que proporcione economia no consumo anual de energia elétrica das edificações. O
projeto pretendido se encaixa totalmente em tais recomendações.

Sob o ponto de vista conceitual, o investimento em energia solar fotovoltaica se justifica quando se leva em conta que o Brasil
possui recurso solar abundante (1550 a 2350 kWh/m² por ano) (https://www.portalsolar.com.br/o-que-e-geracaodistribuida.html).

Sob o ponto de vista regulatório, o Brasil vem evoluindo sua legislação de modo favorável à energia solar fotovoltaica junto com
o conceito de geração distribuída. Com a Resolução Normativa nº 482/2012, revisada pela Resolução Normativa nº 687/2015, da
ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica –, foi criado o Sistema de Compensação de Energia Elétrica. Esse sistema
permite  que consumidores instalem pequenas usinas geradoras, como as de energia solar fotovoltaica, microturbinas eólicas,
geradores de biomassa, etc. A resolução estabeleceu dois modelos, sendo considerada microgeração a instalação de geradores
com potência de até 75 kW, e minigeração quando acima dessa potência até o valor de 5,0 MW.

Sob o ponto de vista econômico, vale ressaltar que, para tornar a energia solar fotovoltaica atrativa, foi estabelecido pela ANEEL
que quando a quantidade de energia gerada for superior à quantidade de energia consumida, os créditos gerados poderão ser
compensados pelo prazo de até 60 meses. Isso significa que a energia gerada em períodos de sol pode ser utilizada para
compensar o consumo dos períodos sem sol, de forma que o gasto final de energia da edificação seja reduzido. Caso o
consumidor possua uma outra instalação em seu CPF/CNPJ, ele poderá utilizar os créditos excedentes para compensar nessa
outra unidade consumidora. Essa modalidade de compensação é denominada autoconsumo remoto.

O presente projeto, uma vez implantado, passará a ser responsável pela redução dos gastos da UFR com de energia elétrica por
cerca de pelo menos 25 anos de uma forma sustentável através do aproveitamento dos potenciais de geração em suas próprias
instalações, reduzindo a dependência e o custo relativo a fontes externas de energia. A geração de energia solar fotovoltaica é,
portanto, um elemento que promove a sustentabilidade tanto econômica quanto ambiental e está em harmonia com os princípios
e normas que disciplinam as contratações públicas.

13. Providências a serem Adotadas

Para a elaboração do projeto faz-se necessária a definição da área a ser utilizada. Conforme processo 23108.058924/2020-54, foi
submetida e aprovada uma proposta de locação da usina ao Conselho Universitário da UFR.

A instituição deverá disponibilizar um servidor para a companhar as eventuais visitas ao câmpus a serem feitas pelas licitantes e
fornecer as explanações necessárias às mesmas, de modo que obtenham  informações suficientes  para a elaboração de suas
propostas.

Além disso, durante a execução a instituição deve permitir o acesso da Contratada e sua equipe para a realização dos serviços
necessários

14. Possíveis Impactos Ambientais

Como exposto anteriormente, a pretensa contratação terá impactos positivos no meio ambiente, garantindo a redução do consumo
de energia gerada por fontes consideradas menos limpas que a energia solar.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável
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15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base no cenário de  contingenciamento de gastos do Governo Federal, bem como as inúmeras vantagens econômicas e
ambientais apresentadas no presente estudo, tal contratação se mostra viável a esta IFES.

16. Responsáveis

 

LEONARDO ALVES DA COSTA
Engenheiro Civil - SINFRA/UFR

 

 

 

MARCIO VENZON
Coordenador de Manutenção e Transporte - SINFRA/UFR

 

 

 

HEINSTEN FREDERICH LEAL DOS SANTOS
Diretor do ICAT
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Lista de Anexos
Atenção: alguns arquivos digitais enumerados abaixo podem ter sido anexados mesmo sem poderem ser impressos.

Anexo I - Cotações.zip (1.8 MB)
Anexo II - Ata de realização do PE 57.2019.pdf (222.47 KB)
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 Este pregão possui 1 Ata Complementar

 Ver Ata Posterior   

158718.572019 .44955 .4531 .11658978750

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Pará

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00057/2019 (SRP)

Às 08:41 horas do dia 30 de dezembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria N° 2005/2019 de 27/12/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº
10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 23479018865201920,
para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00057/2019. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico -
Registro de preços para eventual aquisição de sistema fotovoltaico, incluindo toda a mão obra especializada para instalação, testes e
garantias, bem como a aquisição de equipamentos, peças, estruturas, materiais e fornecimento de documentação necessária junto a
concessionária de energia elétrica, para atender às necessidades da Unifesspa e dos órgãos participantes. O Pregoeiro abriu a Sessão
Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances
para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: SISTEMA ENERGIA SOLAR - GERACAO ENERGIA ELETRICA
Descrição Complementar: Sistema energia solar - geracao energia eletrica, sistema energia solar - geracao energia
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 91 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 208.762,1800 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 143.699,0000 e a quantidade
de 91 Unidade .

Item: 2
Descrição: SISTEMA ENERGIA SOLAR - GERACAO ENERGIA ELETRICA
Descrição Complementar: Sistema energia solar - geracao energia eletrica, sistema energia solar - geracao energia
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 15 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 115.415,0100 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS E S, pelo melhor lance de R$ 101.670,0000 e a
quantidade de 15 Unidade .

Histórico
Item: 1 - SISTEMA ENERGIA SOLAR - GERACAO ENERGIA ELETRICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
08.613.653/0001-58 G ALINE REGO DA

ROCHA
Sim Sim 91 R$ 100.000,0000 R$ 9.100.000,0000 18/12/2019

18:00:14
Marca: Siemes ou similar 
Fabricante: Siemes ou similar 
Modelo / Versão: P Solar 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema energia solar - geracao energia eletrica, sistema energia solar -
geracao energia

17.584.597/0001-61 L&L SOLAR EIRELI Sim Não 91 R$ 205.644,0600 R$ 18.713.609,4600 29/12/2019
20:03:22

Marca: DAH HALF-CELL 
Fabricante: DAH HALF-CELL 
Modelo / Versão: 9BB 405W HCM72X9 MONO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 124 PAINEIS DAH HALF-CELL 9BB 405W HCM72X9 MONO; 01 INVERSOR
SOLAR DEYE 50KWP; 02 STRING BOX ABB SB-4E-2S-1000V; 01 KIT 01 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO DE 90ª,
01 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 DISJUNTORES, 04 DPS DE 40 KA, CABO FLEXIVEL DE 25 MM2; 31 ESTRUTURAS SSM
SOLAR BRASIL -CERÂMICA/METALICA OU FIBROCIMENTO/ ATERRAMENTO E SPDA; 800 M CABO ATOXSIL SOLAR 1,8 KV C.C,
PRETO/VERMELHO.

27.265.098/0001-65 ECOSOL
CONDOMINIO
SOLAR EIRELI

Sim Sim 8 R$ 207.762,0000 R$ 1.662.096,0000 27/12/2019
17:17:29
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Marca: KuMax CS3U – 355 P 
Fabricante: CanadianSolar 
Modelo / Versão: KuMax CS3U – 355 P 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Micro Geração Distribuída de Energia fotovoltaico conectado a rede
(SFVCR) que será instalado nos Campi da Unifesspa. O qual terá potência de aproximadamente min. de 350 wats pico, com
tensão nominal de 39,2 V(Volts) e 50 kwp (50.000 Watts pico) com 143 placas instaladas de no mínimo 350 Watts pico, com
tensão nominal de 39,2 V (Volts) e corrente nominal de 8,94 A (Amperes), por placas, em corrente continua. O SFVCR será
dividido em dois lados, o lado CC (corrente continua) e o lado CA (corrente alternada) no lado CC haverá 08 conjuntos, sendo
07 com 18 placas em serie e 01 com 17 placas em série, no total serão 8 conjuntos de placas em paralelo interligando-se ao
inversor de 50 Kwp ou inferior. Ambos os circuitos com cabo solar de 6mm, Input 200-850V, Outpunt 220 ou 380 V (neste
caso o sistema deverá fornecer, autotransformador de 380/220 V), com proteção de CC adequada via fusível e
disjuntor/proteção interna do inversor. Resultando em 143 placas solares instaladas com potência máxima de 350 Watts pico
ou superior, com eficiência de desempenho médio relativo de 96,5 %, conforme o cálculo do anexo 1. Cada circuito em serie
terá saída de 705,6 V (18 placas) e 666,4 V (17 placas) e 9 A (aproximadamente ou superior em caso de painéis de maior
potência individual). O lado CA tem início quando os cabos saem do inversor/alto transformador em 380 V, com 3 cabos de
35 mm² (fase), e 01 cabo de 16mm² (terra), e passam pelo strings box para proteção CA. Proteção essa que se dará por 1
disjuntor Din de 100 A trifásico e 3 DPS 25 KA (dispositivo de proteção contra surtos) após sair da strings box, com 3 cabos
de 35 mm² (fase), e 1 cabo de 16mm² (terra), entrará no autotransformador 60 KVA, 380/220 V (nos casos de saída do
inversor em 380 V). Após sair do autotransformador ou do inversor (em caso de saída de 220 V do inversor), com 3 cabos de
70mm² (fase), e 1 cabo de 35mm² (terra), os cabos seguem para o quadro de proteção de corrente alternada. Proteção
essa, que se dará através de 1 disjuntor Dim de 150 A trifásico. Após passarem pelo quadro de proteção, os cabos em rede
trifásica seguem para o QGBT (quadro geral de baixa tenção) do prédio, que será recebido também por um disjuntor de 150
A trifásico, com distância do inversor até o QGBT de até 65 metros. A instalação poderá ser feita em edifícios de 1 a 5
pavimentos. No total, o sistema deverá produzir no mínimo 208 Kwh/dia.

28.618.913/0001-95 AMAPA ENERGIA -
ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA

Não Não 91 R$ 208.000,0000 R$ 18.928.000,0000 29/12/2019
12:41:35

Marca: CONFORME PROJETO 
Fabricante: CONFORME PROJETO 
Modelo / Versão: CONFORME PROJETO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de micro geração Distribuída Fotovoltaica conectado a rede com
potencia de 50kVA com 01 inversor 50kVA ( 55kW/CC) 143 módulos fotovoltaicos de 350W/ 72 células totalizando 50,05
kWp. Estruturas e dispositivos elétricos conforme proposta.

07.261.798/0001-74 HCC - PROJETOS
ELETRICOS LTDA

Não Não 91 R$ 208.000,0000 R$ 18.928.000,0000 30/12/2019
08:26:38

Marca: ja solar e growatt 
Fabricante: modulos ja solar e inversor growatt 
Modelo / Versão: 50 kwp 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Microgeração Distribuída de Energia Fotovoltaico Conectado à Rede
(SFVCR) que será instalado nos Campi da Unifesspa. O qual terá Potência de aproximadamente 50kWp (50 000 Watts pico)
com 143 placas instaladas, de no mínimo 350 Watts pico, com tensão nominal de 39,2 V (Volts) e corrente nominal de 8,94 A
(Ampères), por placas, em corrente contínua.

24.272.777/0001-73 ENERGIZE
SOLUCOES DE
ENERGIA LTDA

Sim Sim 91 R$ 208.760,0000 R$ 18.997.160,0000 27/12/2019
20:33:18

Marca: SUNGROW e CANADIAN 
Fabricante: SUNGROW POWER SUPPLY CO e CANADIAN SOLAR INC 
Modelo / Versão: 50 KW e 360 W 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Microgeração Distribuída de Energia Fotovoltaico Conectado à Rede
(SFVCR) que será instalado nos Campi da Unifesspa. O qual terá Potência de aproximadamente 50kWp (50 000 Watts pico)
com 143 placas instaladas, de no mínimo 350 Watts pico, com tensão nominal de 39,2 V (Volts) e corrente nominal de 8,94 A
(Ampères), por placas, em corrente contínua. O SFVCR será dividido em dois lados, o lado CC (Corrente Contínua) e o lado
CA (Corrente Alternada). No lado CC haverá 8 conjuntos, sendo 7 com 18 placas em série e 1 com 17 placas em série, no
total serão 8 conjuntos de placas em paralelo interligando-se ao inversor de 50 kWp ou superior, ambos os circuitos com cabo
solar de 6mm2, Input 200~850V, Output 220 ou 380V (Neste caso o sistema deverá fornecer autotransformador de
380/220V), com proteção CC adequada via fusível e disjuntor/ proteção interna do inversor, resultando em 143 placas solares
instaladas com potência máxima de 350 Watts pico ou superior.

26.957.236/0001-04 ESE
EMPREENDIMENTOS
SUSTENTAVEIS DE
ENGENHARIA LTDA

Sim Sim 91 R$ 208.762,1800 R$ 18.997.358,3800 27/12/2019
12:40:32

Marca: PHB 
Fabricante: PHB JINKO 
Modelo / Versão: POLICRISTALINO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 150 módulos Policristalino 335wp Jinko 2 inversores trifásico 380v 25kw PHB 2
Autotransformador trifásico 380v/220v 30kVa

27.674.931/0001-21 J N DA SILVA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 91 R$ 208.762,1800 R$ 18.997.358,3800 29/12/2019
10:42:46

Marca: sinosola/solis 
Fabricante: sinosola/solis 
Modelo / Versão: 350w / 50k 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Microgeração Distribuída de Energia Fotovoltaico Conectado à Rede
(SFVCR) que será instalado nos Campi da Unifesspa. O qual terá Potência de aproximadamente 50kWp (50 000 Watts pico)
com 143 placas instaladas, de no mínimo 350 Watts pico marca sinosola modelo SA350-72P procedência chinesa, com tensão
nominal de 39,2 V (Volts) e corrente nominal de 8,94 A (Ampères), por placas, em corrente contínua (VER CATÁLAGO EM
ANEXO PÁG. 06). O SFVCR será dividido em dois lados, o lado CC (Corrente Contínua) e o lado CA (Corrente Alternada). No
lado CC haverá 8 conjuntos, sendo 7 com 18 placas em série e 1 com 17 placas em série, no total serão 8 conjuntos de
placas em paralelo interligando-se ao inversor de 50 kWp marca solis modelo solis – 50k – HV procedencia vhinesa (VER
CATÁLAGO EM ANEXO PÁG. 10), ambos os circuitos com cabo solar de 6mm2 marca cordeiro procedencia brasileira, Input
200~850V, Output 220 ou 380V (Neste caso o sistema deverá fornecer autotransformador de 380/220V marca união
transformadores procedencia brasileira), com proteção CC adequada via fusível e disjuntor cc marca suntree procedencia
chinesa e ca legrand procedencia brasileira/ proteção interna do inversor marca solis procedencia chinesa, resultando em 143
placas solares instaladas com potência máxima de 350 Watts pico ou superior, com eficiência de desempenho médio relativo
de 96,5%, conforme cálculo do Anexo I. Cada circuito em série terá saída de 705,6V (18 placas) e 666,4V (17 placas) e 9A
(aproximadamente ou superior em caso de painéis de maior potência individual). O lado CA tem início quando os cabos saem
do Inversor/autotransformador, em 380 V, com 3 cabos de 35 mm² (Fase), e 01 cabo de 16mm² (Terra), e passam pela
string box para proteção CA. Proteção essa, que se dará por 01 disjuntor Din de 100 A trifásico e 3 DPS 25kA (dispositivo de
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proteção contra surtos) Após sair da string box, com 03 cabos de 35mm² (Fase), e 01 cabo de 16mm² (Terra), entrará no
autotransformador 60kVA 380/220V (Nos casos de saída do inversor em 380V). Após sair do autotransformador ou do
inversor (em caso de saída de 220 V do inversor) com 3 cabos de 70 mm² (Fase), e 01 cabo de 35mm² (Terra), os cabos
seguem para quadro de proteção em corrente alternada. Proteção essa, que se dará através de 01 disjuntor Din de 150 A
trifásico. Após passarem pelo quadro de proteção, os cabos em rede trifásica seguem para o QGBT (Quadro Geral de Baixa
Tensão) do Prédio, que será recebido também por um disjuntor de 150 A trifásico, com distância do inversor até o QGBT de
até 65 metros. A instalação poderá ser feita em edifícios de 1 á 5 pavimentos. No total, o sistema deverá produzir
minimamente 208 kWh/dia em condições da irradiação da região, visto no anexo I. No anexo I e II, projeto modelo de
instalação.

22.934.158/0001-71 FLASH SOLUCOES
EM IMPORTACAO E
EXPORTACAO,
PRODUTOS E S

Sim Sim 91 R$ 208.762,1800 R$ 18.997.358,3800 29/12/2019
18:50:35

Marca: CANADIAN / GOODWE 
Fabricante: CANADIAN / GOODWE 
Modelo / Versão: CANADIAN / GOODWE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema energia solar - geracao energia eletrica, sistema energia solar -
geracao energia

22.310.018/0001-22 MTEC ENERGIA
EIRELI

Sim Sim 91 R$ 208.762,1800 R$ 18.997.358,3800 29/12/2019
22:59:07

Marca: MTEC/WEG 
Fabricante: MTEC/WEG 
Modelo / Versão: MTEC/WEG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Microgeração Distribuída de Energia Fotovoltaico Conectado à Rede
(SFVCR) que será instalado conforme edital. O qual terá Potência de aproximadamente 50kWp (50 000 Watts pico) com 143
placas instaladas, de no mínimo 350 Watts pico, com tensão nominal de 39,2 V (Volts) e corrente nominal de 8,94 A
(Ampères), por placas, em corrente contínua. O SFVCR será dividido em dois lados, o lado CC (Corrente Contínua) e o lado
CA (Corrente Alternada). No lado CC haverá 8 conjuntos, sendo 7 com 18 placas em série e 1 com 17 placas em série, no
total serão 8 conjuntos de placas em paralelo interligando-se ao inversor de 50 kWp ou superior, ambos os circuitos com cabo
solar de 6mm2, Input 200~850V, Output 220 ou 380V (Neste caso o sistema poderá fornecer autotransformador de
380/220V), com proteção CC adequada via fusível e disjuntor/proteção interna do inversor, resultando em 143 placas solares
instaladas com potência máxima de 350 Watts pico ou superior, com eficiência de desempenho médio relativo de 96,5%,
conforme cálculo do Anexo I. Cada circuito em série terá saída de 705,6V (18 placas) e 666,4V (17 placas) e 9A
(aproximadamente ou superior em caso de painéis de maior potência individual). O lado CA tem início quando os cabos saem
do Inversor/autotransformador, em 380 V, com 3 cabos de 35 mm² (Fase), e 01 cabo de 16mm² (Terra), e passam pela
string box para proteção CA. Proteção essa, que se dará por 01 disjuntor Din de 100 A trifásico e 3 DPS 25kA (dispositivo de
proteção contra surtos) Após sair da string box, com 03 cabos de 35mm² (Fase), e 01 cabo de 16mm² (Terra), entrará no
autotransformador 60kVA 380/220V (Nos casos de saída do inversor em 380V). Após sair do autotransformador ou do
inversor (em caso de saída de 220 V do inversor) com 3 cabos de 70 mm² (Fase), e 01 cabo de 35mm² (Terra), os cabos
seguem para quadro de proteção em corrente alternada. Proteção essa, que se dará através de 01 disjuntor Din de 150 A
trifásico. Após passarem pelo quadro de proteção, os cabos em rede trifásica seguem para o QGBT (Quadro Geral de Baixa
Tensão) do Prédio, que será recebido também por um disjuntor de 150 A trifásico, com distância do inversor até o QGBT de
até 65 metros. A instalação poderá ser feita em edifícios de 1 á 5 pavimentos. No total, o sistema deverá produzir
minimamente 208 kWh/dia em condições da irradiação da região, visto no anexo I. No anexo I e II, projeto modelo de
instalação

24.995.315/0001-84 NOBREGA & ASSIS
SERVICOS DE
ENGENHARIA LTDA

Sim Sim 91 R$ 208.762,1800 R$ 18.997.358,3800 30/12/2019
08:07:53

Marca: CANADIAN 
Fabricante: CANADIAN 
Modelo / Versão: 360wp 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Micro geração Distribuída de Energia. Fotovoltaico Conectado à
Rede (SFVCR) que será instalado nos Campi da Unifesspa. O qual terá Potência de aproximadamente 50kWp (50 000 watts
pico) com 143 placas instaladas, de no mínimo 350 Watts pico, com tensão nominal de 39,2 V (Volts) e corrente nominal de
8,94 A (Ampêres), por placas, em corrente contínua. O SFVCR será dividido em dois lados, lado CC (Corrente Contínua) e o
lado CA (Corrente Alternada). No lado CC haverá 8 conjuntos, sendo 7 com 18 placas em série e 1 com 17 placas em série,
no total serão 8 conjuntos de placas em paralelo interligando-se ao inversor de 50 kWp ou superior, ambos os circuitos com
cabo solar de 6mm², Input 200~850V, Output 220 ou 380V (Neste caso o sistema deverá fornecer autotransformador de
380/220V), com proteção CC adequada via fusível e disjuntor/ proteção interna do inversor, resultado em 143 placas solares
instaladas com potência máxima de 350 Watts pico ou superior, com eficiência de desempenho média relativo de 96,5%,
conforme cálculo do Anexo I. Cada circuito em série terá saída de 705,6V (18placas) e 666,4V (17 placas) e 9 A
(aproximadamente ou superior em caso de painéis de maior potência individual). O lado CA tem início quando os cabos saem
do Inversor/ autotransformador, em 380 V, com 3 cabos de 35mm² (Fase), e 01 cabo de 16mm² (Terra), e passam pela
string bos para proteção CA. Proteção essa, que se dará por 01 disjuntor Din de 100 A trifásico e 3 DPS 25kA (dispositivo de
proteção contra surtos) após sair da string box, com 03 cabos de 35mm² (Fases), e 01 cabo de 16 mm² (Terra), entrará no
autotransformador 60 kVA 380/220V (Nos casos de saída do inversor em 380V). Após sair do autotransformador ou do
inversor (em caso de saída de 220 V do inversor) com 3 cabos de 70 mm² (fase), e 01 cabo de 35 mm² (Terra), os cabos
seguem para quadro de proteção em corrente alternada. Proteção essa, que se dará através de 01 disjuntor Din de 150 A
trifásica. Após passarem pelo quadro de proteção, os cabos em rede trifásica seguem para o QGBT (Quadro Geral de Baixa
Tensão) do Prédio, que será recebido também por um disjuntor de 150 A trifásico, com distancia do inversor até o QGBT de
até 65 metros. A instalação poderá ser feita em edifícios de 1 a 5 pavimentos. No total, o sistema deverá produzir
minimamente 208 kWh/dia em condições da irradiação da região, visto no anexo I. No anexo I e II, projeto modelo de
instalação.

26.483.292/0001-54 IR COMERCIO &
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 91 R$ 209.000,0000 R$ 19.019.000,0000 27/12/2019
09:17:15

Marca: Trina Solar-50kWp 
Fabricante: Trina Solar-50kWp 
Modelo / Versão: 50KWP 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIETMA DE MICROGERAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICO
CONECTADO A REDE SFVCR QUE SERÁ INSTALADO CAMPI DA UNIFESSPA O QUAL TERÁ POTÊNCIA DE APROCIMADAMENTE
50KWP (50 000 WATTS PICO) COM 143 PLACAS INSTALADAS DE MINIMO 350 WATTS PICO COM TENSÃO NOMINAL DE 39,2V
VOLTS E CORRENTE NOMINAL DE 8,94 A (AMPERES) POR PLACAS EM CORRENTE CONTINUA O SFVCR SERÁ DIVIDIVO EM
DOIS LADOS O LADO CC CORRENTE CONTINUA E O LADO CA CORRENTE ALTERNDA NO LADO CC HAVERA 8 CONJUNTO
SENDO 7 COM 18 PLACAS EM SERIE E 1 COM 17 PLACAS EMSERIE, NO TOTAL SERÃO 8 CONJUNTOS DE PLACAS EM
PARALELO INTERLIGADO SE AO INVERSOR DE 50KWP OU SUPERIOR AMBOS OS CIRCUITOS COM CABO SOLAR DE 6MM²
IMPUT 200-850V OUTPUT 220 OU 380 NESTE CASO O SISTEMA DEVERÁ FORNECER AUTOTRANSFORMADOR DE 380/220V
COMPROTEÇÃO CC ADEQUADA VIA FUSIVEL E DISJUNTOR PROTEÇÃO INTERNA DO INVERSOR RESILTANDO EM 143 PLACAS
SOLARES INSTALADAS COM POTENCIA MAXIMA DE 350 WATTS PICO OU SUPERIOR COM EFICIENCIA DE DESEMPENHO
MEDIO RELATIVO DE 96,5% CONFORME CALCULO DO ANEXO I CADA CIRCUITO EM SERIE TERA SAIDA DE 705,6V (18
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PLACAS ) 666,4V (17 PLACAS) E 9A (APROXIMADAMENTE OU SUPERIOR EM CASO DE PAINEIS DE MAIOR POTENCIA
INDIVIDUAL

09.473.928/0001-68 EZ TECHS
IMPORTADORA,
EXPORTADORA E
REPRESENTACOES
EIRE

Sim Sim 91 R$ 240.444,0000 R$ 21.880.404,0000 27/12/2019
23:30:25

Marca: Growatt DAH 
Fabricante: Growatt DAH 
Modelo / Versão: Kit Geração Solar com 50KWp 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit Geração Solar com 50KWp de Inversor Growatt e 143 placas solares de
350W, acompanhando estrutura e instalaçao em telhado Metalico.

27.500.796/0001-06 PROBIOMAS
PRODUTOS E
SERVICOS
AMBIENTAIS EIRELI

Sim Sim 91 R$ 287.397,5000 R$ 26.153.172,5000 29/12/2019
17:00:41

Marca: Goodwe/ Canadian 
Fabricante: Goodwe/ Canadian 
Modelo / Versão: 50kw/ 350w 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Microgeração Distribuída de Energia Fotovoltaico Conectado à Rede
(SFVCR) que será instalado nos Campi da Unifesspa. O qual terá Potência de Aproximadamente 50kWp (50 000 Watts pico)
com 143 placas instaladas, de no mínimo 350 Watts pico, com tensão nominal de 39,2 V (Volts) e corrente nominal de 8,94 A
(Ampères), por placas, em corrente contínua. O SFVCR será dividido em dois lados, o lado CC (Corrente Contínua) e o lado
CA (Corrente Alternada). No lado CC haverá 8 conjuntos, sendo 7 com 18 placas em série e 1 com 17 placas em série, no
total serão 8 conjuntos de placas em paralelo interligando-se ao inversor de 50 kWp ou superior, ambos os circuitos com cabo
solar de 6mm2, Input 200~850V, Output 220 ou 380V (Neste caso o sistema deverá fornecer autotransformador de
380/220V), com proteção CC adequada via fusível e disjuntor/ proteção interna do inversor, resultando em 143 placas solares
instaladas com potência máxima de 350 Watts pico ou superior, com eficiência de desempenho médio relativo de 96,5%,
conforme cálculo do Anexo I. Cada circuito em série terá saída de 705,6V (18 placas) e 666,4V (17 placas) e 9A
(aproximadamente ou superior em caso de painéis de maior potência individual).O lado CA tem início quando os cabos saem
do Inversor/autotransformador, em 380 V, com 3 cabos de 35 mm² (Fase), e 01 cabo de 16mm² (Terra), e passam pela
string box para proteção CA. Proteção essa, que se dará por 01 disjuntor Din de 100 A trifásico e 3 DPS 25kA (dispositivo de
proteção contra surtos) Após sair da string box, com 03 cabos de 35mm² (Fase), e 01 cabo de 16mm² (Terra), entrará no
autotransformador 60kVA 380/220V (Nos casos de saída do inversor em 380V). Após sair do autotransformador ou do
inversor (em caso de saída de 220 V do inversor) com 3 cabos de 70 mm² (Fase), e 01 cabo de 35mm² (Terra), os cabos
seguem para quadro de proteção em corrente alternada. Proteção essa, que se dará através de 01 disjuntor Din de 150 A
trifásico. Após passarem pelo quadro de proteção, os cabos em rede trifásica seguem para o QGBT (Quadro Geral de Baixa
Tensão) do Prédio, que será recebido também por um disjuntor de 150 A trifásico, com distância do inversor até o QGBT de
até 65 metros. A instalação poderá ser feita em edifícios de 1 á 5 pavimentos. No total, o sistema deverá produzir
minimamente 208 kWh/dia em condições da irradiação da região, visto no anexo I. No anexo I e II, projeto modelo de
instalação.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 287.397,5000 27.500.796/0001-06 30/12/2019 08:42:12:593
R$ 240.444,0000 09.473.928/0001-68 30/12/2019 08:42:12:593
R$ 209.000,0000 26.483.292/0001-54 30/12/2019 08:42:12:593
R$ 208.762,1800 26.957.236/0001-04 30/12/2019 08:42:12:593
R$ 208.762,1800 27.674.931/0001-21 30/12/2019 08:42:12:593
R$ 208.762,1800 22.934.158/0001-71 30/12/2019 08:42:12:593
R$ 208.762,1800 22.310.018/0001-22 30/12/2019 08:42:12:593
R$ 208.762,1800 24.995.315/0001-84 30/12/2019 08:42:12:593
R$ 208.760,0000 24.272.777/0001-73 30/12/2019 08:42:12:593
R$ 208.000,0000 28.618.913/0001-95 30/12/2019 08:42:12:593
R$ 208.000,0000 07.261.798/0001-74 30/12/2019 08:42:12:593
R$ 207.762,0000 27.265.098/0001-65 30/12/2019 08:42:12:593
R$ 205.644,0600 17.584.597/0001-61 30/12/2019 08:42:12:593
R$ 100.000,0000 08.613.653/0001-58 30/12/2019 08:42:12:593
R$ 200.000,0000 07.261.798/0001-74 30/12/2019 08:43:33:567
R$ 117.000,0000 07.261.798/0001-74 30/12/2019 08:44:04:467
R$ 115.000,0000 07.261.798/0001-74 30/12/2019 08:44:38:950
R$ 195.000,0000 27.265.098/0001-65 30/12/2019 08:46:24:683
R$ 205.644,0000 22.934.158/0001-71 30/12/2019 08:46:40:603
R$ 205.500,0000 09.473.928/0001-68 30/12/2019 08:46:55:147
R$ 208.000,0000 26.483.292/0001-54 30/12/2019 08:47:47:207
R$ 194.999,0000 09.473.928/0001-68 30/12/2019 08:48:26:660
R$ 143.699,0000 27.500.796/0001-06 30/12/2019 08:49:41:550
R$ 194.990,0000 22.934.158/0001-71 30/12/2019 08:51:37:537
R$ 162.000,0000 27.265.098/0001-65 30/12/2019 08:51:54:847

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 30/12/2019
08:43:09 Item Aberto.

Encerrado 30/12/2019 Item encerrado.
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08:53:55
Sorteio
eletrônico

30/12/2019
08:53:55

Item teve empate real para o valor 208.762,1800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com
propostas empatadas.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

30/12/2019
09:58:57 Convocado para envio de anexo o fornecedor G ALINE REGO DA ROCHA, CNPJ/CPF: 08.613.653/0001-58.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

30/12/2019
14:42:03

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor G ALINE REGO DA ROCHA,
CNPJ/CPF: 08.613.653/0001-58.

Recusa 07/01/2020
10:08:11

Recusa da proposta. Fornecedor: G ALINE REGO DA ROCHA, CNPJ/CPF: 08.613.653/0001-58, pelo melhor
lance de R$ 100.000,0000. Motivo: Não comprovou sua habilitação jurídica (item 9.7), não apresentou a
certidão negativa de falência (item 9.9.1), o Atestado de Capacidade Técnica é incompatível com o objeto da
licitação (9.10.1.1.1), bem como não apresentou a declaração de que trata o item 9.10.1.2 do edital.

Recusa 07/01/2020
10:08:58

Recusa da proposta. Fornecedor: HCC - PROJETOS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.261.798/0001-74, pelo
melhor lance de R$ 115.000,0000. Motivo: Não apresentou a declaração de que trata o item 9.10.1.2 do
edital. Anexar o referido documento ao sistema afrontaria as disposições do item 5.1 do edital e do art. 26,
caput e §9º, do Decreto nº 10.024/2019.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

07/01/2020
10:29:53

Convocado para envio de anexo o fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI,
CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

07/01/2020
10:36:49

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS
EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

13/01/2020
11:01:54

Convocado para envio de anexo o fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI,
CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

13/01/2020
12:43:35

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS
EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

22/01/2020
14:58:58

Convocado para envio de anexo o fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI,
CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

22/01/2020
19:50:01

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS
EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06.

Aceite 28/01/2020
15:06:52

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI,
CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, pelo melhor lance de R$ 143.699,0000.

Habilitado 12/02/2020
10:33:14

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI,
CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, pelo melhor lance de R$ 143.699,0000.

Registro
Intenção de
Recurso

12/02/2020
10:35:08

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS
E S CNPJ/CPF: 22934158000171. Motivo: Manifestamos intenção de recorrer referente a revisão da
documentação de habilitação da empresa arrematante. Que será apresentada em nossa peça recursal
conforme pra

Intenção de
Recurso
Aceita

12/02/2020
11:11:44

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS E S,
CNPJ/CPF: 22934158000171.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

22.934.158/0001-71 12/02/2020 10:35 12/02/2020 11:11 Aceito
Motivo Intenção:Manifestamos intenção de recorrer referente a revisão da documentação de habilitação da
empresa arrematante. Que será apresentada em nossa peça recursal conforme prazo do edital.

 
Item: 2 - SISTEMA ENERGIA SOLAR - GERACAO ENERGIA ELETRICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
17.584.597/0001-61 L&L SOLAR EIRELI Sim Não 15 R$ 112.767,1200 R$ 1.691.506,8000 29/12/2019

20:03:22
Marca: DAH HALF-CELL 
Fabricante: DAH HALF-CELL 
Modelo / Versão: 9BB 405W HCM72X9 MONO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 75 PAINEIS DAH HALF-CELL 9BB 405W HCM72X9 MONO; 01 INVERSOR SOLAR
DEYE 33 KWP; 02 STRING BOX ABB SB-2E-1S-1000V; 01 STRING BOX ABB SB-4E-2S-1000V; 01 KIT 01 - DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO TRIFASICO DE 90ª, 01 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 DISJUNTORES, 04 DPS DE 40 KA, CABO
FLEXIVEL DE 16 MM2; 19 ESTRUTURAS SSM SOLAR BRASIL -CERÂMICA/METALICA OU FIBROCIMENTO/ ATERRAMENTO E
SPDA; 600 M CABO ATOXSIL SOLAR 1,8 KV C.C, PRETO/VERMELHO.

08.075.240/0001-67 PARISI & CIA LTDA Sim Não 15 R$ 115.000,0000 R$ 1.725.000,0000 28/12/2019
13:26:22
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Marca: FRONIUS CANADIAN SOL 
Fabricante: FRONIUS CANADIAN SOL 
Modelo / Versão: SISTEMA SOLAR CONECTADO A REDE ELÉTRICA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE 60 DIAS, FORNECIMENTOS 15 KIT SOLAR DE 30,01KWP,
QUANTITATIVOS GERAIS: 1290 MÓDULOS DE 350W CANADIAN SOLAR, 15 INVERSORES FRONIUS ECO 27KW 380V, 15
AUTOTRANSFORMADORES 30KVA 380V-220V, 15 INVERSORES FRONIUS PRIMO 3KW 220V, ESTRUTURA DE FIXAÇÃO PARA OS
MÓDULOS E DEMAIS ITENS PERTINENTES AO CORRETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA SOLAR. GARANTIA DE 24 MESES

28.618.913/0001-95 AMAPA ENERGIA -
ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA

Não Não 15 R$ 115.000,0000 R$ 1.725.000,0000 29/12/2019
12:41:35

Marca: CONFORME PROJETO 
Fabricante: CONFORME PROJETO 
Modelo / Versão: CONFORME PROJETO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de micro geração Distribuída Fotovoltaica conectado a rede com potencia
de 30kVA com 01 inversor 30kVA ( 36kW/CC) 86 módulos fotovoltaicos de 350W/ 72 células totalizando 30,1 kWp. Estruturas e
dispositivos elétricos conforme proposta.

07.261.798/0001-74 HCC - PROJETOS
ELETRICOS LTDA

Não Não 15 R$ 115.000,0000 R$ 1.725.000,0000 30/12/2019
08:26:38

Marca: ja solar e growatt 
Fabricante: modulos ja solar e inversor growatt 
Modelo / Versão: 30 kwp 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Microgeração Distribuída de Energia Fotovoltaico Conectado à Rede
(SFVCR) que será instalado nos Campi da Unifesspa. O qual terá Potência de aproximadamente 30kWp (30 000 Watts pico)
com 86 placas instaladas, com tensão nominal de 39,2 V (Volts) e corrente nominal de 8,94 A (Ampères), por placas, em
corrente contínua.

24.272.777/0001-73 ENERGIZE
SOLUCOES DE
ENERGIA LTDA

Sim Sim 15 R$ 115.400,0000 R$ 1.731.000,0000 27/12/2019
20:33:18

Marca: SUN e DAH 
Fabricante: DEYE e DAH 
Modelo / Versão: 33 KW e 360 W 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Microgeração Distribuída de Energia Fotovoltaico Conectado à Rede
(SFVCR) que será instalado nos Campi da Unifesspa. O qual terá Potência de aproximadamente 30kWp (30 000 Watts pico)
com 86 placas instaladas, com tensão nominal de 39,2 V (Volts) e corrente nominal de 8,94 A (Ampères), por placas, em
corrente contínua. O SFVCR será dividido em dois lados, o lado CC (Corrente Contínua) e o lado CA (Corrente Alternada). No
lado CC haverá 6 conjuntos, sendo 4 com 14 placas em série e 2 com 15 placas em série, no total serão 6 conjuntos de placas
em paralelo interligando-se ao inversor, de 30 kWp ou superior, ambos os circuitos com cabo solar de 6mm2, Input 200~650V,
Output 220 ou 380V (Neste caso o sistema deverá fornecer autotransformador de 380/220V), com proteção CC adequada via
fusível e disjuntor/ proteção interna do inversor, resultando em 86 placas solares instaladas com potência máxima de 360
Watts pico, com eficiência de desempenho médio relativo de 96,5%, conforme cálculo do Anexo I. Cada circuito em série terá
saída de 588V (15 placas) e 431,2V (11 placas) e 9A (aproximadamente ou superior em caso de painéis de maior potência
individual).

26.957.236/0001-04 ESE
EMPREENDIMENTOS
SUSTENTAVEIS DE
ENGENHARIA LTDA

Sim Sim 15 R$ 115.412,0100 R$ 1.731.180,1500 27/12/2019
12:40:32

Marca: PHB 
Fabricante: PHB JINKO 
Modelo / Versão: POLICRISTALINO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 90 módulos Policristalino 335wp Jinko 1 inversor trifásico 380v 25kw PHB 1
inversor mono 220v 5kw PHB 1 Autotransformador trifásico 380v/220v 30kVa

27.674.931/0001-21 J N DA SILVA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 15 R$ 115.412,0100 R$ 1.731.180,1500 29/12/2019
10:42:46

Marca: sinosola/solis 
Fabricante: sinosola/solis 
Modelo / Versão: 350w / 50k 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Microgeração Distribuída de Energia Fotovoltaico Conectado à Rede
(SFVCR) que será instalado nos Campi da Unifesspa. O qual terá Potência de aproximadamente 30kWp (30 000 Watts pico)
com 86 placas da marca sinosola modelo SA350-72P procedencia chinesa instaladas, com tensão nominal de 39,2 V (Volts) e
corrente nominal de 8,94 A (Ampères), por placas, em corrente contínua (VER CATÁLAGO EM ANEXO PÁG. 06). O SFVCR será
dividido em dois lados, o lado CC (Corrente Contínua) e o lado CA (Corrente Alternada). No lado CC haverá 6 conjuntos, sendo
4 com 14 placas em série e 2 com 15 placas em série, no total serão 6 conjuntos de placas em paralelo interligando-se ao
inversor da marca solis modelo solis-30K (MODELO SOLIS-30K VER CATÁLAGO EM ANEXO PÁG. 8) procedencia chinesa, de 30
kWp ou superior, ambos os circuitos com cabo solar de 6mm2 marca cordeiro procedencia brasileira, Input 200~650V, Output
220 ou 380V (Neste caso o sistema deverá fornecer autotransformador marca união transformadores procedencia brasileira de
380/220V), com proteção CC adequada via fusível e disjuntor cc marca suntree procedencia chiensa e ca legrand procedencia
brasileira/ proteção interna do inversor solis procedencia chinesa, resultando em 86 placas solares instaladas com potência
máxima de 350 Watts pico marca sinosola modelo SA350-72P procedencia chinesa (VER CATÁLAGO EM ANEXO PÁG. 06), com
eficiência de desempenho médio relativo de 96,5%, conforme cálculo do Anexo I. Cada circuito em série terá saída de 588V (15
placas) e 431,2V (11 placas) e 9A (aproximadamente ou superior em caso de painéis de maior potência individual). O lado CA
tem início quando os cabos saem do Inversor, em 380V, com 3 cabos de 16mm²(Fase), e 01 cabo de 10mm²(Terra), e passam
pela string box para proteção CA. Proteção essa, que se dará por 01 disjuntor de 50A trifásico e 3 DPS 25kA (dispositivo de
proteção contra surtos), após sair da string box, com 03 cabos de 16mm²(Fase), e 01 cabo de 10 mm²T, entrará no
autotransformador 40kVA 380/220V. Após sair do autotransformador com 3 cabos de 35mm²(Fase), e 01 cabo de
16mm²(Terra), os cabos seguem para quadro de proteção em corrente alternada. Proteção essa, que se dará através de 01
disjuntor de 100A trifásico. Após passarem pelo quadro de proteção, os cabos em rede trifásica seguem para o QGBT (Quadro
Geral de Baixa Tensão) do Prédio, que será recebido também por um disjuntor de 100 A trifásico, com distância do inversor até
o QGBT de até 65 metros. A instalação poderá ser feita em edifícios de 1 á 5 pavimentos. No total, o sistema deverá produzir
minimamente 125,36 kWh/dia em condições da irradiação da região, visto no anexo I. No anexo I e III, projeto modelo de
instalação.

22.934.158/0001-71 FLASH SOLUCOES
EM IMPORTACAO E
EXPORTACAO,
PRODUTOS E S

Sim Sim 15 R$ 115.412,0100 R$ 1.731.180,1500 29/12/2019
18:50:35

Marca: CANADIAN / GOODWE 
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Fabricante: CANADIAN / GOODWE 
Modelo / Versão: CANADIAN / GOODWE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema energia solar - geracao energia eletrica, sistema energia solar - geracao
energia

22.310.018/0001-22 MTEC ENERGIA
EIRELI

Sim Sim 15 R$ 115.412,0100 R$ 1.731.180,1500 29/12/2019
22:59:07

Marca: MTEC/WEG 
Fabricante: MTEC/WEG 
Modelo / Versão: MTEC/WEG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Microgeração Distribuída de Energia Fotovoltaico Conectado à Rede
(SFVCR) que será instalado conforme edital. O qual terá Potência de aproximadamente 30kWp (30 000 Watts pico) com 86
placas instaladas, de no mínimo 350 Watts pico, com tensão nominal de 39,2 V (Volts) e corrente nominal de 8,94 A
(Ampères), por placas, em corrente contínua. O SFVCR será dividido em dois lados, o lado CC (Corrente Contínua) e o lado CA
(Corrente Alternada). No lado CC haverá 6 conjuntos, sendo 4 com 14 placas em série e 2 com 15 placas em série, no total
serão 6 conjuntos de placas em paralelo interligando-se ao inversor de 30 kWp ou superior, ambos os circuitos com cabo solar
de 6mm2, Input 200~650V, Output 220 ou 380V (Neste caso o sistema poderá fornecer autotransformador de 380/220V), com
proteção CC adequada via fusível e disjuntor/proteção interna do inversor, resultando em 86 placas solares instaladas com
potência máxima de 350 Watts pico ou superior, com eficiência de desempenho médio relativo de 96,5%, conforme cálculo do
Anexo I. Cada circuito em série terá saída de 588V (15 placas) e 431,2V (11 placas) e 9A (aproximadamente ou superior em
caso de painéis de maior potência individual). O lado CA tem início quando os cabos saem do Inversor/autotransformador, em
380 V, com 3 cabos de 35 mm² (Fase), e 01 cabo de 16mm² (Terra), e passam pela string box para proteção CA. Proteção
essa, que se dará por 01 disjuntor Din de 50 A trifásico e 3 DPS 25kA (dispositivo de proteção contra surtos) Após sair da
string box, com 03 cabos de 16mm² (Fase), e 01 cabo de 10mm² (Terra), entrará no autotransformador 40kVA 380/220V (Nos
casos de saída do inversor em 380V). Após sair do autotransformador ou do inversor (em caso de saída de 220 V do inversor)
com 3 cabos de 35 mm² (Fase), e 01 cabo de 16mm² (Terra), os cabos seguem para quadro de proteção em corrente
alternada. Proteção essa, que se dará através de 01 disjuntor Din de 100 A trifásico. Após passarem pelo quadro de proteção,
os cabos em rede trifásica seguem para o QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão) do Prédio, que será recebido também por um
disjuntor de 100 A trifásico, com distância do inversor até o QGBT de até 65 metros. A instalação poderá ser feita em edifícios
de 1 á 5 pavimentos. No total, o sistema deverá produzir minimamente 125,36 kWh/dia em condições da irradiação da região,
visto no anexo I. No anexo I e III, projeto modelo de instalação

24.995.315/0001-84 NOBREGA & ASSIS
SERVICOS DE
ENGENHARIA LTDA

Sim Sim 15 R$ 115.412,0100 R$ 1.731.180,1500 30/12/2019
08:07:54

Marca: CANADIAN 
Fabricante: CANADIAN 
Modelo / Versão: 360wp 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Micro geração Distribuída de Energia. Fotovoltaico Conectado à Rede
(SFVCR) que será instalado nos Campi da Unifesspa. O qual terá Potência de aproximadamente 30kWp (30 000 watts pico) com
86 placas instaladas, com tensão nominal de 39,2 V (Volts) e corrente nominal de 8,94 A (Ampêres), por placas, em corrente
contínua. O SFVCR será dividido em dois lados, lado CC (Corrente Contínua) e o lado CA (Corrente Alternada). No lado CC
haverá 6 conjuntos, sendo 4 com 14 placas em série e 2 com 15 placas em série, no total serão 6 conjuntos de placas em
paralelo interligando-se ao inversor de 30 kWp ou superior, ambos os circuitos com cabo solar de 6mm², Input 200~650V,
Output 220 ou 380V (Neste caso o sistema deverá fornecer autotransformador de 380/220V), com proteção CC adequada via
fusível e disjuntor/ proteção interna do inversor, resultado em 86 placas solares instaladas com potência máxima de 350 Watts
pico ou superior, com eficiência de desempenho média relativo de 96,5%, conforme cálculo do Anexo I. Cada circuito em série
terá saída de 588V (15 placas) e 431,2V (11 placas) e 9 A (aproximadamente ou superior em caso de painéis de maior
potência individual). O lado CA tem início quando os cabos saem do Inversor/ autotransformador, em 380 V, com 3 cabos de
16mm² (Fase), e 01 cabo de 10mm² (Terra), e passam pela string box para proteção CA. Proteção essa, que se dará por 01
disjuntor Din de 50 A trifásico e 3 DPS 25kA (dispositivo de proteção contra surtos) após sair da string box, com 03 cabos de
16mm² (Fase), e 01 cabo de 10 mm² (Terra), entrará no autotransformador 40 kVA 380/220V (Nos casos de saída do inversor
em 380V). Após sair do autotransformador com cabos de 3 cabos de 35 mm²(Fase), e 01 cabo de 16mm²(Terra), os cabos
seguem para quadro de proteção em corrente alternada. Proteção essa, que se dará através de 01 disjuntor Din de 100 A
trifásica. Após passarem pelo quadro de proteção, os cabos em rede trifásica seguem para o QGBT (Quadro Geral de Baixa
Tensão) do Prédio, que será recebido também por um disjuntor de 100 A trifásico, com distancia do inversor até o QGBT de até
65 metros. A instalação poderá ser feita em edifícios de 1 a 5 pavimentos. No total, o sistema deverá produzir minimamente
125,36 kWh/dia em condições da irradiação da região, visto no anexo I. No anexo I e II, projeto modelo de instalação.

26.483.292/0001-54 IR COMERCIO &
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 15 R$ 116.000,0000 R$ 1.740.000,0000 27/12/2019
09:17:15

Marca: Trina Solar-30kWp 
Fabricante: Trina Solar-30kWp 
Modelo / Versão: 30KWP 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIETMA DE MICROGERAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICO
CONECTADO A REDE SFVCR QUE SERÁ INSTALADO CAMPI DA UNIFESSPA O QUAL TERÁ POTÊNCIA DE APROCIMADAMENTE
30KWP (30 000 WATTS PICO) COM 86 PLACAS INSTALADAS DE MINIMO 350 WATTS PICO COM TENSÃO NOMINAL DE 39,2V
VOLTS E CORRENTE NOMINAL DE 8,94 A (AMPERES) POR PLACAS EM CORRENTE CONTINUA O SFVCR SERÁ DIVIDIVO EM
DOIS LADOS O LADO CC CORRENTE CONTINUA E O LADO CA CORRENTE ALTERNDA NO LADO CC HAVERA 8 CONJUNTO
SENDO 4 COM 14 PLACAS EM SERIE E 2 COM 15 PLACAS EMSERIE, NO TOTAL SERÃO 6 CONJUNTOS DE PLACAS EM PARALELO
INTERLIGADO SE AO INVERSOR DE 30KWP OU SUPERIOR AMBOS OS CIRCUITOS COM CABO SOLAR DE 6MM² IMPUT 200-
650V OUTPUT 220 OU 380 NESTE CASO O SISTEMA DEVERÁ FORNECER AUTOTRANSFORMADOR DE 380/220V COMPROTEÇÃO
CC ADEQUADA VIA FUSIVEL E DISJUNTOR PROTEÇÃO INTERNA DO INVERSOR RESILTANDO EM 86 PLACAS SOLARES
INSTALADAS COM POTENCIA MAXIMA DE 350 WATTS PICO OU SUPERIOR COM EFICIENCIA DE DESEMPENHO MEDIO RELATIVO
DE 96,5% CONFORME CALCULO DO ANEXO I CADA CIRCUITO EM SERIE TERÁ SAIDA DE 588V (15 PLACAS) E 431,2V (11
PLACAS) E 9A (APROXIMADAMENTE OU SUPERIOR EM CASO DE PAINEIS DE MAIOR POTENCIA INDIVIDUAL)

03.746.111/0001-30 VALETEL COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Sim Sim 15 R$ 120.000,0000 R$ 1.800.000,0000 29/12/2019
21:31:13

Marca: INTELBRÁS 
Fabricante: INTELBRÁS 
Modelo / Versão: SISTEMA 30 kWp 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: registro de preços para eventual aquisição de sistema fotovoltaico, incluindo toda
a mão obra especializada para instalação, testes e garantias, bem como a aquisição de equipamentos, peças, estruturas,
materiais e fornecimento de documentação necessária junto a concessionária de energia elétrica, para atender às necessidades
da Unifesspa e dos órgãos participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos - 30 Kwp

09.473.928/0001-68 EZ TECHS
IMPORTADORA,
EXPORTADORA E
REPRESENTACOES
EIRE

Sim Sim 15 R$ 166.501,0000 R$ 2.497.515,0000 27/12/2019
23:30:25
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Marca: Growatt DAH 
Fabricante: Growatt DAH 
Modelo / Versão: Kit Geração Solar com 30KWp 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit Geração Solar com 30KWp de Inversor Growatt e 86 placas solares de 350W,
acompanhando estrutura e instalaçao em telhado Metalico.

27.500.796/0001-06 PROBIOMAS
PRODUTOS E
SERVICOS
AMBIENTAIS EIRELI

Sim Sim 15 R$ 181.818,0000 R$ 2.727.270,0000 29/12/2019
17:00:41

Marca: Goodwe/ Canadian 
Fabricante: Goodwe/ Canadian 
Modelo / Versão: 30kw/ 350w 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Microgeração Distribuída de Energia Fotovoltaico Conectado à Rede
(SFVCR) que será instalado nos Campi da Unifesspa. O qual terá Potência de aproximadamente 30kWp (30 000 Watts pico)
com 86 placas instaladas, com tensão nominal de 39,2 V (Volts) e corrente nominal de 8,94 A (Ampères), por placas, em
corrente contínua. O SFVCR será dividido em dois lados, o lado CC (Corrente Contínua) e o lado CA (Corrente Alternada). No
lado CC haverá 6 conjuntos, sendo 4 com 14 placas em série e 2 com 15 placas em série, no total serão 6 conjuntos de placas
em paralelo interligando-se ao inversor, de 30 kWp ou superior, ambos os circuitos com cabo solar de 6mm2, Input 200~650V,
Output 220 ou 380V (Neste caso o sistema deverá fornecer autotransformador de 380/220V), com proteção CC adequada via
fusível e disjuntor/ proteção interna do inversor, resultando em 86 placas solares instaladas com potência máxima de 350
Watts pico, com eficiência de desempenho médio relativo de 96,5%, conforme cálculo do Anexo I. Cada circuito em série terá
saída de 588V (15 placas) e 431,2V (11 placas) e 9A (aproximadamente ou superior em caso de painéis de maior potência
individual).O lado CA tem início quando os cabos saem do Inversor, em 380V, com 3 cabos de 16mm²(Fase), e 01 cabo de
10mm²(Terra), e passam pela string box para proteção CA. Proteção essa, que se dará por 01 disjuntor de 50A trifásico e 3
DPS 25kA (dispositivo de proteção contra surtos), após sair da string box, com 03 cabos de 16mm²(Fase), e 01 cabo de 10
mm²T, entrará no autotransformador 40kVA 380/220V. Após sair do autotransformador com 3 cabos de 35mm²(Fase), e 01
cabo de 16mm²(Terra), os cabos seguem para quadro de proteção em corrente alternada. Proteção essa, que se dará através
de 01 disjuntor de 100A trifásico. Após passarem pelo quadro de proteção, os cabos em rede trifásica seguem para o QGBT
(Quadro Geral de Baixa Tensão) do Prédio, que será recebido também por um disjuntor de 100 A trifásico, com distância do
inversor até o QGBT de até 65 metros. A instalação poderá ser feita em edifícios de 1 á 5 pavimentos. No total, o sistema
deverá produzir minimamente 125,36 kWh/dia em condições da irradiação da região, visto no anexo I. No anexo I e III, projeto
modelo de instalação

08.613.653/0001-58 G ALINE REGO DA
ROCHA

Sim Sim 15 R$ 1.000.000,0000 R$ 15.000.000,0000 18/12/2019
18:00:14

Marca: Siemes ou similar 
Fabricante: Siemes ou similar 
Modelo / Versão: P Solar 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema energia solar - geracao energia eletrica, sistema energia solar - geracao
energi

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.000.000,0000 08.613.653/0001-58 30/12/2019 08:42:12:593
R$ 181.818,0000 27.500.796/0001-06 30/12/2019 08:42:12:593
R$ 166.501,0000 09.473.928/0001-68 30/12/2019 08:42:12:593
R$ 120.000,0000 03.746.111/0001-30 30/12/2019 08:42:12:593
R$ 116.000,0000 26.483.292/0001-54 30/12/2019 08:42:12:593
R$ 115.412,0100 26.957.236/0001-04 30/12/2019 08:42:12:593
R$ 115.412,0100 27.674.931/0001-21 30/12/2019 08:42:12:593
R$ 115.412,0100 22.934.158/0001-71 30/12/2019 08:42:12:593
R$ 115.412,0100 22.310.018/0001-22 30/12/2019 08:42:12:593
R$ 115.412,0100 24.995.315/0001-84 30/12/2019 08:42:12:593
R$ 115.400,0000 24.272.777/0001-73 30/12/2019 08:42:12:593
R$ 115.000,0000 08.075.240/0001-67 30/12/2019 08:42:12:593
R$ 115.000,0000 28.618.913/0001-95 30/12/2019 08:42:12:593
R$ 115.000,0000 07.261.798/0001-74 30/12/2019 08:42:12:593
R$ 112.767,1200 17.584.597/0001-61 30/12/2019 08:42:12:593
R$ 112.757,1200 27.500.796/0001-06 30/12/2019 09:00:26:400
R$ 113.000,0000 07.261.798/0001-74 30/12/2019 09:00:54:873
R$ 112.747,1200 17.584.597/0001-61 30/12/2019 09:01:01:253
R$ 112.737,1200 27.500.796/0001-06 30/12/2019 09:01:02:770
R$ 111.000,0000 07.261.798/0001-74 30/12/2019 09:01:07:937
R$ 110.990,0000 27.500.796/0001-06 30/12/2019 09:01:09:287
R$ 112.500,0000 28.618.913/0001-95 30/12/2019 09:01:16:010
R$ 110.980,0000 17.584.597/0001-61 30/12/2019 09:01:25:777
R$ 110.970,0000 27.500.796/0001-06 30/12/2019 09:01:26:783
R$ 110.800,0000 07.261.798/0001-74 30/12/2019 09:01:36:433
R$ 110.790,0000 27.500.796/0001-06 30/12/2019 09:01:37:313
R$ 110.900,0000 28.618.913/0001-95 30/12/2019 09:01:38:860
R$ 110.300,0000 07.261.798/0001-74 30/12/2019 09:01:56:003
R$ 110.290,0000 27.500.796/0001-06 30/12/2019 09:01:58:320
R$ 110.000,0000 07.261.798/0001-74 30/12/2019 09:02:14:367
R$ 109.990,0000 27.500.796/0001-06 30/12/2019 09:02:16:353
R$ 108.000,0000 07.261.798/0001-74 30/12/2019 09:02:32:700
R$ 107.990,0000 27.500.796/0001-06 30/12/2019 09:02:33:330
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R$ 107.000,0000 07.261.798/0001-74 30/12/2019 09:03:19:220
R$ 106.990,0000 27.500.796/0001-06 30/12/2019 09:03:19:867
R$ 105.000,0000 07.261.798/0001-74 30/12/2019 09:03:40:493
R$ 104.990,0000 27.500.796/0001-06 30/12/2019 09:03:41:873
R$ 115.000,0000 22.310.018/0001-22 30/12/2019 09:03:57:993
R$ 100.000,0000 07.261.798/0001-74 30/12/2019 09:04:13:323
R$ 99.990,0000 27.500.796/0001-06 30/12/2019 09:04:14:890
R$ 99.980,0000 24.272.777/0001-73 30/12/2019 09:04:33:357
R$ 99.970,0000 27.500.796/0001-06 30/12/2019 09:04:34:410
R$ 99.900,0000 17.584.597/0001-61 30/12/2019 09:04:54:580
R$ 99.890,0000 27.500.796/0001-06 30/12/2019 09:04:55:397
R$ 98.000,0000 07.261.798/0001-74 30/12/2019 09:04:56:583
R$ 97.990,0000 27.500.796/0001-06 30/12/2019 09:05:02:187
R$ 97.800,0000 07.261.798/0001-74 30/12/2019 09:05:29:630
R$ 97.790,0000 27.500.796/0001-06 30/12/2019 09:05:30:737
R$ 96.000,0000 07.261.798/0001-74 30/12/2019 09:06:03:493
R$ 95.990,0000 27.500.796/0001-06 30/12/2019 09:06:08:970
R$ 95.900,0000 07.261.798/0001-74 30/12/2019 09:06:24:707
R$ 95.890,0000 27.500.796/0001-06 30/12/2019 09:06:26:977
R$ 95.500,0000 28.618.913/0001-95 30/12/2019 09:06:27:787
R$ 95.490,0000 27.500.796/0001-06 30/12/2019 09:06:29:477
R$ 95.480,0000 24.272.777/0001-73 30/12/2019 09:06:40:877
R$ 95.470,0000 27.500.796/0001-06 30/12/2019 09:06:41:523
R$ 95.000,0000 07.261.798/0001-74 30/12/2019 09:06:44:703
R$ 94.990,0000 27.500.796/0001-06 30/12/2019 09:06:48:070
R$ 92.000,0000 07.261.798/0001-74 30/12/2019 09:07:00:260
R$ 91.990,0000 27.500.796/0001-06 30/12/2019 09:07:02:090
R$ 100.000,0000 03.746.111/0001-30 30/12/2019 09:07:11:360
R$ 90.000,0000 24.995.315/0001-84 30/12/2019 09:07:13:460
R$ 90.909,0000 27.500.796/0001-06 30/12/2019 09:07:15:083
R$ 88.000,0000 07.261.798/0001-74 30/12/2019 09:07:34:517
R$ 87.000,0000 07.261.798/0001-74 30/12/2019 09:08:34:690
R$ 90.899,0000 27.674.931/0001-21 30/12/2019 09:08:37:810
R$ 104.670,0000 22.934.158/0001-71 30/12/2019 09:09:07:687
R$ 86.000,0000 07.261.798/0001-74 30/12/2019 09:09:15:500
R$ 89.990,0000 27.674.931/0001-21 30/12/2019 09:09:51:533
R$ 110.850,0000 22.310.018/0001-22 30/12/2019 09:09:51:833
R$ 101.670,0000 22.934.158/0001-71 30/12/2019 09:10:09:323
R$ 84.980,0000 08.075.240/0001-67 30/12/2019 09:10:10:573
R$ 83.000,0000 07.261.798/0001-74 30/12/2019 09:10:25:437
R$ 82.990,0000 08.075.240/0001-67 30/12/2019 09:10:42:997
R$ 99.979,9999 22.310.018/0001-22 30/12/2019 09:10:48:987
R$ 81.000,0000 07.261.798/0001-74 30/12/2019 09:10:53:800
R$ 80.990,0000 08.075.240/0001-67 30/12/2019 09:11:03:900
R$ 80.980,0000 17.584.597/0001-61 30/12/2019 09:11:19:903
R$ 80.000,0000 07.261.798/0001-74 30/12/2019 09:11:32:557
R$ 80.790,0000 08.075.240/0001-67 30/12/2019 09:11:33:623
R$ 79.990,0000 17.584.597/0001-61 30/12/2019 09:12:01:943
R$ 78.000,0000 07.261.798/0001-74 30/12/2019 09:12:16:623
R$ 99.999,9900 09.473.928/0001-68 30/12/2019 09:12:25:167
R$ 99.889,0000 22.310.018/0001-22 30/12/2019 09:12:50:357
R$ 77.990,0000 17.584.597/0001-61 30/12/2019 09:13:48:160
R$ 79.980,0000 08.075.240/0001-67 30/12/2019 09:13:53:330
R$ 77.000,0000 07.261.798/0001-74 30/12/2019 09:14:07:413
R$ 75.000,0000 07.261.798/0001-74 30/12/2019 09:15:22:000
R$ 74.990,0000 17.584.597/0001-61 30/12/2019 09:17:14:050
R$ 74.000,0000 07.261.798/0001-74 30/12/2019 09:17:38:583
R$ 112.000,0000 26.483.292/0001-54 30/12/2019 09:18:23:573
R$ 99.870,0000 22.310.018/0001-22 30/12/2019 09:18:50:630
R$ 73.990,0000 17.584.597/0001-61 30/12/2019 09:20:24:897
R$ 73.000,0000 07.261.798/0001-74 30/12/2019 09:20:37:637
R$ 72.990,0000 17.584.597/0001-61 30/12/2019 09:22:12:603
R$ 72.000,0000 07.261.798/0001-74 30/12/2019 09:22:19:253
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R$ 96.000,0000 09.473.928/0001-68 30/12/2019 09:22:19:843
R$ 71.990,0000 17.584.597/0001-61 30/12/2019 09:23:51:517

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial
Desempate

Data/Hora Final
Desempate Situação do Lance Valor do Lance

09.473.928/0001-
68 06/02/2020 14:44:15:497 06/02/2020 14:49:15:497 Tempo para envio de lance

expirou -

22.310.018/0001-
22 06/02/2020 14:49:15:837 06/02/2020 14:54:15:837 Tempo para envio de lance

expirou -

03.746.111/0001-
30 06/02/2020 14:54:16:143 06/02/2020 14:59:16:143 Tempo para envio de lance

expirou -

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 30/12/2019
09:00:22 Item Aberto.

Encerrado 30/12/2019
09:25:52 Item encerrado.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

30/12/2019
10:03:14 Convocado para envio de anexo o fornecedor L&L SOLAR EIRELI, CNPJ/CPF: 17.584.597/0001-61.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

30/12/2019
11:56:04

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor L&L SOLAR EIRELI, CNPJ/CPF: 17.584.597/0001-
61.

Recusa 07/01/2020
10:24:21

Recusa da proposta. Fornecedor: L&L SOLAR EIRELI, CNPJ/CPF: 17.584.597/0001-61, pelo melhor lance de R$
71.990,0000. Motivo: Não apresentou a declaração de que trata o item 9.10.1.2 do edital. Anexar o referido
documento ao sistema afrontaria as disposições do item 5.1 do edital e do art. 26, caput e §9º, do Decreto nº
10.024/2019.

Recusa 07/01/2020
10:24:50

Recusa da proposta. Fornecedor: HCC - PROJETOS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.261.798/0001-74, pelo
melhor lance de R$ 72.000,0000. Motivo: Não apresentou a declaração de que trata o item 9.10.1.2 do edital.
Anexar o referido documento ao sistema afrontaria as disposições do item 5.1 do edital e do art. 26, caput e
§9º, do Decreto nº 10.024/2019.

Recusa 07/01/2020
10:28:32

Recusa da proposta. Fornecedor: PARISI & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.075.240/0001-67, pelo melhor lance de
R$ 79.980,0000. Motivo: Não encaminhou a proposta (item 5.1), bem como não apresentou a declaração de
que trata o item 9.10.1.2 do edital. Anexar tais documentos ao sistema afrontaria as disposições do item 5.1
do edital e do art. 26, caput e §9º, do Decreto nº 10.024/2019.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

07/01/2020
10:30:05

Convocado para envio de anexo o fornecedor J N DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
27.674.931/0001-21.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

07/01/2020
13:08:17

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J N DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 27.674.931/0001-21.

Recusa 13/01/2020
09:46:56

Recusa da proposta. Fornecedor: J N DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.674.931/0001-
21, pelo melhor lance de R$ 89.990,0000. Motivo: As especificações técnicas da proposta ofertada são
inferiores ao exigido no Anexo IV - Instrução de Instalação para o número mínimo de células de silício, para a
Voltagem de Máxima Potência e para o isolamento dos cabos CC.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

13/01/2020
10:08:14

Convocado para envio de anexo o fornecedor NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
24.995.315/0001-84.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

13/01/2020
13:09:03

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA
LTDA, CNPJ/CPF: 24.995.315/0001-84.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

22/01/2020
15:05:20

Convocado para envio de anexo o fornecedor NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
24.995.315/0001-84.

Recusa 28/01/2020
15:09:43

Recusa da proposta. Fornecedor: NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
24.995.315/0001-84, pelo melhor lance de R$ 90.000,0000. Motivo: O modelo do inversor SUN-40K-G da
marca DEYE não possui saída 220 V e não foi ofertado na proposta da licitante o Autotransformador

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

28/01/2020
15:09:43

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE
ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.995.315/0001-84.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

28/01/2020
15:54:02

Convocado para envio de anexo o fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI,
CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

28/01/2020
17:42:18

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS
EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06.

Abertura do 03/02/2020 Convocado para envio de anexo o fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI,
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prazo de
Convocação -
Anexo

15:53:23 CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

03/02/2020
15:58:09

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS
EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06.

Recusa 06/02/2020
09:13:34

Recusa da proposta. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF:
27.500.796/0001-06, pelo melhor lance de R$ 90.909,0000. Motivo: A proposta não atende as exigências
mínimas constantes do Anexo IV, itens 2.1.8 – DISJUNTORES e 2.1.9 - CAIXA DE PROTEÇÃO CONTRA
SURTO/STRING BOX.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

06/02/2020
09:43:54

Convocado para envio de anexo o fornecedor ENERGIZE SOLUCOES DE ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF:
24.272.777/0001-73.

Recusa 06/02/2020
14:41:54

Recusa da proposta. Fornecedor: ENERGIZE SOLUCOES DE ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.272.777/0001-73,
pelo melhor lance de R$ 95.480,0000. Motivo: A proposta ajustada ao valor do lance não foi anexada ao
sistema.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

06/02/2020
14:41:54

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ENERGIZE SOLUCOES DE ENERGIA
LTDA, CNPJ/CPF: 24.272.777/0001-73.

Desempate -
Retorno do
Julgamento

06/02/2020
14:44:15 Retorno de Item do Julgamento para a Etapa de desempate Me/Epp.

Início do
desempate

06/02/2020
14:44:15 Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.

Desempate -
Tempo do
Lance
Expirado

06/02/2020
14:49:15

O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:49:15 de 06/02/2020. O tempo expirou e o lance não foi
enviado pelo fornecedor EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE, CPF/CNPJ:
09.473.928/0001-68.

Início do
desempate

06/02/2020
14:49:15 Item está em 2º desempate Me/Epp, aguardando lance.

Desempate -
Tempo do
Lance
Expirado

06/02/2020
14:54:16

O Item teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 14:54:16 de 06/02/2020. O tempo expirou e o lance não foi
enviado pelo fornecedor MTEC ENERGIA EIRELI, CPF/CNPJ: 22.310.018/0001-22.

Início do
desempate

06/02/2020
14:54:16 Item está em 3º desempate Me/Epp, aguardando lance.

Desempate -
Tempo do
Lance
Expirado

06/02/2020
14:59:16

O Item teve o 3º desempate Me/Epp encerrado às 14:59:16 de 06/02/2020. O tempo expirou e o lance não foi
enviado pelo fornecedor VALETEL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 03.746.111/0001-30.

Encerrado 06/02/2020
14:59:16 Item encerrado.

Recusa 06/02/2020
15:05:13

Recusa da proposta. Fornecedor: AMAPA ENERGIA - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF:
28.618.913/0001-95, pelo melhor lance de R$ 95.500,0000. Motivo: Os documentos de habilitação exigidos no
edital não foram encaminhados concomitantemente com a proposta, em afronta às disposições do caput do
art. 26, do Decreto nº 10.024, e do item 5.1 do edital.

Recusa 06/02/2020
15:06:24

Recusa da proposta. Fornecedor: EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE,
CNPJ/CPF: 09.473.928/0001-68, pelo melhor lance de R$ 96.000,0000. Motivo: Não apresentou a declaração
de que trata o item 9.10.1.2 do edital. Anexar o referido documento ao sistema após a abertura da sessão
afrontaria as disposições do item 5.1 do edital e do art. 26, caput e §9º, do Decreto nº 10.024/2019.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

06/02/2020
15:38:50 Convocado para envio de anexo o fornecedor MTEC ENERGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 22.310.018/0001-22.

Recusa 07/02/2020
09:01:38

Recusa da proposta. Fornecedor: MTEC ENERGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 22.310.018/0001-22, pelo melhor lance
de R$ 99.870,0000. Motivo: A proposta ajustada ao valor do lance não foi anexada ao sistema.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

07/02/2020
09:01:38

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MTEC ENERGIA EIRELI, CNPJ/CPF:
22.310.018/0001-22.

Recusa 07/02/2020
09:15:28

Recusa da proposta. Fornecedor: VALETEL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.746.111/0001-30,
pelo melhor lance de R$ 100.000,0000. Motivo: A qualificação técnica exigida no edital, de que trata o item
9.10 e seus subitens, não foi encaminhada concomitantemente com a proposta. Anexar tal documentação ao
sistema após a abertura da sessão afrontaria as disposições do item 5.1 do edital e do art. 26, caput e §9º, do
Decreto nº 10.024/19.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

07/02/2020
09:23:22

Convocado para envio de anexo o fornecedor FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS
E S, CNPJ/CPF: 22.934.158/0001-71.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

07/02/2020
14:27:18

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E
EXPORTACAO, PRODUTOS E S, CNPJ/CPF: 22.934.158/0001-71.

Aceite 12/02/2020
10:02:35

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS E
S, CNPJ/CPF: 22.934.158/0001-71, pelo melhor lance de R$ 101.670,0000.

Habilitado 12/02/2020 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO,
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10:34:17 PRODUTOS E S, CNPJ/CPF: 22.934.158/0001-71, pelo melhor lance de R$ 101.670,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 30/12/2019
08:43:09

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 30/12/2019
08:43:13

Bom dia senhores licitantes.

Sistema 30/12/2019
08:53:55

O item 1 está encerrado.

Sistema 30/12/2019
08:53:55

O item 1 teve empate real para o valor 208.762,1800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de

Propostas.
Pregoeiro 30/12/2019

08:59:31
Mantenham-se conectados e atentos às mensagens do sistema.

Pregoeiro 30/12/2019
08:59:41

Em breve será dado início à fase de lances do item 2.

Pregoeiro 30/12/2019
09:00:22

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 30/12/2019
09:25:52

O item 2 está encerrado.

Sistema 30/12/2019
09:25:52

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor
acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".

Pregoeiro 30/12/2019
09:30:15

Encerrada a fase de lances, proceder-se-á ao julgamento das Propostas.

Pregoeiro 30/12/2019
09:30:42

Mantenham-se conectados e atentos às mensagens disponibilizadas pelo sistema.

Pregoeiro 30/12/2019
09:49:52

Para G ALINE REGO DA ROCHA - Bom dia. O valor ofertado na fase de lances é negociável?

Sistema 30/12/2019
09:58:57

Senhor fornecedor G ALINE REGO DA ROCHA, CNPJ/CPF: 08.613.653/0001-58, solicito o envio
do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 30/12/2019
09:59:32

Para G ALINE REGO DA ROCHA - O prazo para anexar a Proposta ajustada ao lance é de 3 (três)
horas a contar da solicitação.

Pregoeiro 30/12/2019
10:00:10

Para L&L SOLAR EIRELI - Bom dia. O valor ofertado na fase de lances é negociável?

17.584.597/0001-
61

30/12/2019
10:01:58

Bom dia, infelizmente não.

Pregoeiro 30/12/2019
10:02:36

Para L&L SOLAR EIRELI - Entendido.

Sistema 30/12/2019
10:03:14

Senhor fornecedor L&L SOLAR EIRELI, CNPJ/CPF: 17.584.597/0001-61, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 2.

Pregoeiro 30/12/2019
10:03:23

Para L&L SOLAR EIRELI - O prazo para anexar a Proposta ajustada ao lance é de 3 (três) horas a
contar da solicitação.

Pregoeiro 30/12/2019
10:04:46

O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

Pregoeiro 30/12/2019
10:05:17

Eventuais solicitações de prorrogação de prazo deverão ser encaminhas ao e-mail
licitacao@unifesspa.edu.br

Pregoeiro 30/12/2019
10:48:41

Frise-se que não será aceita a inclusão de documentos (Proposta e Habilitação) que deveriam
ter sido encaminhadas até a data e o horário estabelecidos para abertura desta sessão pública

(art. 26, do Decreto nº 10.024/2019).
Pregoeiro 30/12/2019

10:50:50
Apenas os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados poderão ser encaminhados pelo

licitante (art. 26, §9º, do Decreto nº 10.024/2019).
Sistema 30/12/2019

11:56:04
Senhor Pregoeiro, o fornecedor L&L SOLAR EIRELI, CNPJ/CPF: 17.584.597/0001-61, enviou o

anexo para o ítem 2.
Pregoeiro 30/12/2019

12:11:26
A sessão ficará suspensa, com retorno às 14:40 desta tarde (30/12/2019), mantido o prazo

para anexar a proposta ao sistema.
Sistema 30/12/2019

14:42:03
Senhor fornecedor G ALINE REGO DA ROCHA, CNPJ/CPF: 08.613.653/0001-58, o prazo para

envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro 30/12/2019

14:45:14
Boa tarde senhores licitantes.

Pregoeiro 30/12/2019
14:45:46

Mantenham-se conectados e atentos à mensagens disponibilizadas no sistema.

Pregoeiro 30/12/2019
15:28:04

Estão sendo realizadas as análises das documentações (Proposta e Habilitação) encaminhadas
até a data e o horário estabelecidos para abertura desta sessão pública (art. 26, do Decreto nº

10.024/2019).
Pregoeiro 30/12/2019

15:28:13
Mantenham-se conectados e atentos à mensagens disponibilizadas no sistema.

Pregoeiro 30/12/2019
15:53:25

Com o fito de conferir celeridade e eficiência administrativa ao presente certame licitatório
prosseguir-se-á com o exame das das documentações (Proposta e Habilitação) encaminhadas
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até a data e o horário estabelecidos para abertura desta sessão pública (art. 26, do Decreto nº
10.024/2019).

Pregoeiro 30/12/2019
15:56:16

Desta forma, as licitantes que descumpriram o aludido dispositivo legal serão
desclassificadas/inabilitadas, posto que não poderão incluir documento novo que deveria constar

inicialmente, observado o disposto no art. 26, §9º, do Decreto nº 10.024/2019.
Pregoeiro 30/12/2019

15:59:47
Essa sessão será suspensa, com reabertura em 31/12/2019, as 8:40 horas (horário de Brasília)

Pregoeiro 31/12/2019
08:40:52

Bom dia senhores licitantes.

Pregoeiro 31/12/2019
08:41:14

Mantenham-se conectados e atentos à mensagens disponibilizadas no sistema.

Pregoeiro 31/12/2019
09:02:59

Considerando que o baixo número de fornecedores conectados poderá causar o fracasso do
presente pregão. A sessão será suspensa, com reabertura no dia 06/01/2020, as 9:00 horas

(horário de Brasília).
Pregoeiro 07/01/2020

09:01:54
Bom dia senhores licitantes.

Pregoeiro 07/01/2020
09:02:04

Mantenham-se conectados e atentos à mensagens disponibilizadas no sistema.

Pregoeiro 07/01/2020
09:05:02

Em razão da ocorrência de fato impeditivo à reabertura da sessão em 06/01/2020, as 09:00
horas (horário de Brasília), esta sessão foi automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente (hoje), no mesmo horário anteriormente estabelecido, nos termos do item 24.2 do

instrumento convocatório.
Pregoeiro 07/01/2020

09:33:33
Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Bom dia. O valor do seu lance

para o Item 01 é negociável?
27.500.796/0001-

06
07/01/2020
09:37:11

Bom dia!

27.500.796/0001-
06

07/01/2020
09:38:50

Senhor Pregoeiro, considerando a variação do dólar e o aumento da tabela de preço para o
próximo ano em cerca de 18%, infelizmente não poderemos conceder mais descontos.

Esclarecemos que a qualidade dos produtos são iguais ou superiores ao solicitado no edital.
Pregoeiro 07/01/2020

09:42:40
Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Entendido.

Pregoeiro 07/01/2020
09:44:00

Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Aguarde a convocação para
anexar a Proposta ao sistema com o valor ajustado.

27.500.796/0001-
06

07/01/2020
09:45:05

Ok, obrigada.

Pregoeiro 07/01/2020
09:45:55

Para J N DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Bom dia. O valor do seu lance para o Item
02 é negociável?

Pregoeiro 07/01/2020
09:57:12

Para J N DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Bom dia. O valor do seu lance para o Item
02 é negociável?

Pregoeiro 07/01/2020
10:05:07

Para J N DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - A ausência de manifestação será entendida
como recusa a negociar o valor do lance.

Sistema 07/01/2020
10:29:53

Senhor fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF:
27.500.796/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 07/01/2020
10:30:05

Senhor fornecedor J N DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.674.931/0001-
21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro 07/01/2020
10:30:59

O prazo para anexar a Proposta ajustada ao lance é de 3 (três) horas a contar da solicitação.

Pregoeiro 07/01/2020
10:31:18

O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

Pregoeiro 07/01/2020
10:31:26

Eventuais solicitações de prorrogação de prazo deverão ser encaminhas ao e-mail
licitacao@unifesspa.edu.br

Sistema 07/01/2020
10:36:49

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI,
CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 07/01/2020
12:03:22

A sessão ficará suspensa para o almoço, com retorno as 14:30 horas (horário de Brasília). O
prazo para anexar a Proposta ajustada ao lance permanece inalterado.

Sistema 07/01/2020
13:08:17

Senhor Pregoeiro, o fornecedor J N DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
27.674.931/0001-21, enviou o anexo para o ítem 2.

Pregoeiro 07/01/2020
14:32:31

Boa tarde senhores licitantes.

Pregoeiro 07/01/2020
14:44:43

A sessão ficará suspensa para análise de Propostas, com reabertura em 10/01/2020, as 09:00
horas (horário de Brasília)

Pregoeiro 10/01/2020
09:01:11

Bom dia senhores licitantes.

Pregoeiro 10/01/2020
09:07:37

O setor técnico não concluiu a análise das Propostas, razão pela qual a sessão será suspensa. A
reabertura da sessão ocorrerá no dia 13/01/2020 às 09:00 horas.

Pregoeiro 13/01/2020
09:00:13

Bom dia senhores licitantes.

Pregoeiro 13/01/2020
09:00:53

Mantenham-se conectados e atentos às mensagens disponibilizadas pelo sistema.

Pregoeiro 13/01/2020
09:30:47

Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Bom dia.

27.500.796/0001-
06

13/01/2020
09:32:08

Bom dia!

Pregoeiro 13/01/2020
09:38:44

Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Após análise da Proposta, o
setor técnico recomendou a promoção de diligência para apresentar documentos
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complementares à proposta, afim de esclarecer qual modelo foi ofertado, bem como encaminhar
todos os catálogos contendo as especificações dos componentes do sistema, como: eletrodutos,

conexões, disjuntores, conectores MC4 para os cabos elétricos e etc.
Pregoeiro 13/01/2020

09:40:53
Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - O prazo para anexar tais
documentos será de 3 (três) horas a contar da solicitação, podendo ser prorrogado pelo

Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo Pregoeiro.

Pregoeiro 13/01/2020
09:41:38

Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - A eventual solicitação de
prorrogação do prazo deverá ser encaminhada ao e-mail licitacao@unifesspa.edu.br

Pregoeiro 13/01/2020
09:43:14

Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Entendido?

27.500.796/0001-
06

13/01/2020
09:45:58

Sim, Cientes.

Pregoeiro 13/01/2020
09:47:36

Para o item 2 o setor técnico recomendou a recusa da proposta apresentada em razão de: 1) o
número de células de silício mínimo de apenas 72 células por painel fotovoltaico, sendo que o
mínimo exigido poderia variar entre 130 a 150 células; 2) A Voltagem de Máxima Potência da

proposta possui apenas 39,24V quando o exigido é de 39,6V; e (continua)
Pregoeiro 13/01/2020

09:47:53
3) Os cabos CC propostos não possuem isolamento termoplástico. Portanto, as especificações

técnicas dos materiais ofertados são inferiores ao exigido.
Pregoeiro 13/01/2020

09:53:46
Para NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - Bom dia. É possível reduzir o valor

do seu lance para o item 02?
24.995.315/0001-

84
13/01/2020
10:04:11

Bom Dia, não temos como reduzir o valor

Pregoeiro 13/01/2020
10:05:38

Para NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - Entendido.

Pregoeiro 13/01/2020
10:07:56

Para NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - Aguarde a convocação para anexar
ao sistema a proposta ajustada ao valor do lance, assim como os respectivos catálogos que

demonstrem o pleno atendimento das especificações técnicas mínimas exigidas.
Sistema 13/01/2020

10:08:14
Senhor fornecedor NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:

24.995.315/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro 13/01/2020

10:08:50
Para NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - O prazo para anexar a Proposta
ajustada ao lance é de 3 (três) horas a contar da solicitação, podendo ser prorrogado pelo

Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo Pregoeiro.

Pregoeiro 13/01/2020
10:09:18

Para NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - A eventual solicitação de
prorrogação do prazo deverá ser encaminhada ao e-mail licitacao@unifesspa.edu.br.

24.995.315/0001-
84

13/01/2020
10:15:29

Ciente

Sistema 13/01/2020
11:01:54

Senhor fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF:
27.500.796/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 13/01/2020
12:03:09

A sessão ficará suspensa para o almoço, com retorno as 14:40 horas desta tarde. O prazo para
anexar a Proposta ajustada ao lance permanece inalterado.

Sistema 13/01/2020
12:43:35

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI,
CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema 13/01/2020
13:09:03

Senhor Pregoeiro, o fornecedor NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA,
CNPJ/CPF: 24.995.315/0001-84, enviou o anexo para o ítem 2.

Pregoeiro 13/01/2020
14:39:52

Boa tarde senhores licitantes.

Pregoeiro 13/01/2020
14:40:25

Mantenham-se conectados e atentos às mensagens disponibilizadas pelo sistema.

Pregoeiro 13/01/2020
14:57:04

Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Acusamos o recebimento do e-
mail contendo toda a documentação solicitada, assim como declaramos aceita a justificativa

quanto a impossibilidade de anexá-la ao sistema.
Pregoeiro 13/01/2020

14:58:21
Para J N DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Acusamos o recebimento das justificativas

quanto à prorrogação do prazo para anexar a Proposta ao sistema, restando autorizada a
prorrogação do respetivo prazo.

Pregoeiro 13/01/2020
14:59:40

A documentação anexada ao sistema será encaminhada ao setor técnico para análise e
manifestação. Em razão disso, a sessão será suspensa, com reabertura em 16/01/2020, às

09:00 horas.
Pregoeiro 16/01/2020

09:17:19
Bom dia senhores licitantes.

Pregoeiro 16/01/2020
09:18:30

O setor técnico não concluiu a análise das Propostas, razão pela qual a sessão será suspensa. A
reabertura da sessão ocorrerá no dia 22/01/2020 às 14:30 horas.

Pregoeiro 22/01/2020
14:31:36

Boa tarde senhores licitantes.

Pregoeiro 22/01/2020
14:33:19

Mantenham-se conectados e atentos às mensagens disponibilizadas pelo sistema.

Pregoeiro 22/01/2020
14:42:16

Preliminarmente, é mister registrar que o recebimento das justificativas quanto à prorrogação
do prazo para anexar a Proposta ao sistema, assim como a aceitação da prorrogação do

respetivo prazo refere-se ao pedido formulado pela licitante NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE
ENGENHARIA LTDA e não a J N DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI.

Pregoeiro 22/01/2020
14:45:34

Realizado essa breve e necessária correção. Prosseguimos com a continuidade do presente
certame licitatório.

Pregoeiro 22/01/2020
14:49:28

Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Boa tarde. Dentre os
componentes constantes dos catálogos enviados, não foram indicados aqueles que serão

efetivamente ofertados, impossibilitando, assim, a análise da conformidade pelo setor técnico.
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Em razão disso, será solicitada a apresentação de documentos complementares à proposta,
necessários à confirmação dos componentes que estão sendo ofertados.

Pregoeiro 22/01/2020
14:49:45

Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Entendido?

27.500.796/0001-
06

22/01/2020
14:50:48

Boa tarde!

27.500.796/0001-
06

22/01/2020
14:54:24

Só um momento por favor.

Pregoeiro 22/01/2020
14:58:19

Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - O prazo para anexar tais
documentos será de 3 (três) horas a contar da solicitação, podendo ser prorrogado pelo

Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo Pregoeiro.

Pregoeiro 22/01/2020
14:58:28

Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - A eventual solicitação de
prorrogação do prazo deverá ser encaminhada ao e-mail licitacao@unifesspa.edu.br

Sistema 22/01/2020
14:58:58

Senhor fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF:
27.500.796/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 22/01/2020
15:00:17

Para NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - Boa tarde.

Pregoeiro 22/01/2020
15:03:04

Para NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - O setor técnico responsável pela
análise da conformidade das propostas não identificou qual dos modelos dos equipamentos dos

catálogos estão sendo ofertados, a exemplo dos painéis fotovoltaicos, vez que no catálogo
enviado constam 4 modelos diferentes. O mesmo ocorre para o inversor.

Pregoeiro 22/01/2020
15:04:40

Para NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - Em razão disso, será solicitada a
apresentação de documentos complementares à proposta, necessários à confirmação de qual

painel fotovoltaico e quais componentes do sistema estão sendo ofertados.
Pregoeiro 22/01/2020

15:04:57
Para NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - O prazo para anexar tais

documentos será de 3 (três) horas a contar da solicitação, podendo ser prorrogado pelo
Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e

formalmente aceita pelo Pregoeiro.
Pregoeiro 22/01/2020

15:05:04
Para NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - A eventual solicitação de
prorrogação do prazo deverá ser encaminhada ao e-mail licitacao@unifesspa.edu.br

Sistema 22/01/2020
15:05:20

Senhor fornecedor NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
24.995.315/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro 22/01/2020
15:06:13

Mantenham-se conectados e atentos às mensagens disponibilizadas pelo sistema.

Pregoeiro 22/01/2020
16:41:10

Senhor fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, acusamos o
recebimento do pedido de prorrogação de prazo para anexar os documentos solicitados,

restando prorrogado o prazo por igual período, sendo, então, acrescidas mais 3 (três) horas ao
prazo inicial.

Pregoeiro 22/01/2020
17:23:01

Senhor fornecedor NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, acusamos o
recebimento do pedido de prorrogação de prazo para anexar os documentos solicitados,

restando prorrogado o prazo por igual período, sendo, então, acrescidas mais 3 (três) horas ao
prazo inicial.

Pregoeiro 22/01/2020
17:59:38

A sessão será suspensa, com reabertura amanhã (23/01/2020) às 08:40 horas.

Sistema 22/01/2020
19:50:01

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI,
CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 23/01/2020
08:40:17

Bom dia senhores licitantes.

Pregoeiro 23/01/2020
08:40:42

Mantenham-se conectados e atentos às mensagens disponibilizadas pelo sistema.

Pregoeiro 23/01/2020
08:47:48

Senhor fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, acusamos o
recebimento de e-mail contendo as seguintes justificavas acerca do envio dos documentos

solicitados: “Considerando o limite de tamanho de anexo no portal Comprasnet, enviamos por
aqui os demais anexos solicitados”.

Pregoeiro 23/01/2020
08:48:04

Senhor fornecedor NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, acusamos o
recebimento de e-mail contendo as seguintes justificavas acerca do envio dos documentos
solicitados: “Por problema de internet, não conseguimos anexar ao sistema do comprasnet.

Sempre quando estava em 90% o meu sistema caia, então para não perdemos o prazo
mandamos via email”.

Pregoeiro 23/01/2020
08:49:04

Em ambos os casos os documentos foram encaminhados tempestivamente ao e-mail
licitacao@unifesspa.edu.br.

Pregoeiro 23/01/2020
08:58:32

Pelo exposto, informamos que o envio dos documentos por e-mail será considerado válido.
Portanto, a documentação será analisada.

Pregoeiro 23/01/2020
09:03:29

Os licitantes poderão ter vista dos respectivos documentos, mediante solicitação encaminhada
ao e-mail licitacao@unifesspa.edu.br.

Pregoeiro 23/01/2020
09:05:20

A sessão será suspensa para análise dos documentos complementares à Proposta, com
reabertura agendada para o dia 24/01/2020, às 09:00 horas, observado o disposto no item 24.2

do edital, se necessário.
Pregoeiro 24/01/2020

09:01:46
Bom dia senhores licitantes.

Pregoeiro 24/01/2020
09:02:12

Mantenham-se conectados e atentos às mensagens disponibilizadas pelo sistema.

Pregoeiro 24/01/2020
09:11:44

O setor técnico não concluiu a análise dos documentos complementar às Propostas, razão pela
qual a sessão será suspensa. A reabertura da sessão fica desde já agendada para o dia

27/01/2020, às 09:00 horas.
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Pregoeiro 28/01/2020
09:00:16

Bom dia senhores licitantes.

Pregoeiro 28/01/2020
09:00:42

Mantenham-se conectados e atentos às mensagens disponibilizadas pelo sistema.

Pregoeiro 28/01/2020
09:03:59

Em razão da ocorrência de fato superveniente que impediu a realização do certame na data
marcada (27/01/2020 - 09:00 horas), a sessão restou automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente (28/01/2020), no mesmo horário anteriormente estabelecido

(09:00 horas).
Pregoeiro 28/01/2020

09:06:37
Os casos em que podem ocorrer o reagendamento automático da sessão está previsto no item

24.2 do edital.
Pregoeiro 28/01/2020

09:07:14
*Os casos em que podem ocorrer o reagendamento automático da sessão estão previstos no

item 24.2 do edital.
Pregoeiro 28/01/2020

09:08:52
O setor técnico não concluiu a análise dos documentos complementares às Propostas, razão pela

qual a sessão será suspensa. A reabertura da sessão fica desde já agendada para às 15:00
horas desta tarde (28/01/2020).

Pregoeiro 28/01/2020
15:02:50

Boa tarde senhores licitantes.

Pregoeiro 28/01/2020
15:02:59

Mantenham-se conectados e atentos às mensagens disponibilizadas pelo sistema.

Sistema 28/01/2020
15:09:43

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Pregoeiro 28/01/2020
15:32:10

Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Boa tarde. É possível
negociarmos a redução do valor do seu lance para o item 02?

Pregoeiro 28/01/2020
15:42:26

Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Boa tarde. É possível
negociarmos a redução do valor do seu lance para o item 02?

Pregoeiro 28/01/2020
15:53:07

Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - A ausência de manifestação
será entendida como recusa a negociar o valor do lance.

Sistema 28/01/2020
15:54:02

Senhor fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF:
27.500.796/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro 28/01/2020
15:54:36

O prazo para anexar a Proposta ajustada ao lance é de 3 (três) horas a contar da solicitação,
podendo ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante,

formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
Pregoeiro 28/01/2020

15:54:54
A eventual solicitação de prorrogação do prazo deverá ser encaminhada ao e-mail

licitacao@unifesspa.edu.br.
Pregoeiro 28/01/2020

15:56:47
A Proposta ajustada ao valor do lance deverá conter a indicação de todos os componentes do

sistema (marca/modelo), sendo devidamente acompanhada dos respectivos catálogos.
Pregoeiro 28/01/2020

17:22:20
Senhor fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, acusamos o

recebimento do pedido de prorrogação de prazo para anexar a Proposta ao sistema, restando
prorrogado o prazo por igual período, sendo, então, acrescidas mais 3 (três) horas ao prazo

inicial.
Sistema 28/01/2020

17:42:18
Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI,

CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro 28/01/2020

17:50:21
Senhor fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, acusamos o

recebimento de e-mail contendo as seguintes justificavas acerca do envio da Proposta:
“Considerando o limite de anexação do Portal Comprasnet, enviamos por aqui a documentação

solicitada”.
Pregoeiro 28/01/2020

17:52:07
Cumpre frisar que os documentos foram encaminhados tempestivamente ao e-mail

licitacao@unifesspa.edu.br.
Pregoeiro 28/01/2020

17:52:24
Pelo exposto, informamos que o envio da Proposta por e-mail será considerado válido. Portanto,

será analisada.
Pregoeiro 28/01/2020

17:53:54
A sessão será suspensa para análise da Proposta, com reabertura agendada para o dia
31/01/2020, às 09:00, observadas as disposições do item 24.2 do edital, se necessário.

Pregoeiro 28/01/2020
17:55:05

Os licitantes poderão ter vista da Proposta enviada por e-mail, mediante solicitação
encaminhada ao e-mail licitacao@unifesspa.edu.br.

Pregoeiro 31/01/2020
09:14:24

Bom dia senhores licitantes.

Pregoeiro 31/01/2020
09:16:26

O setor técnico não concluiu a análise da Proposta, razão pela qual a sessão será suspensa. A
reabertura da sessão fica desde já agendada para o dia 03/02/2020, às 15:00 horas,

observadas as disposições do item 24.2 do edital, se necessário.
Pregoeiro 03/02/2020

15:00:18
Boa tarde senhores licitantes.

Pregoeiro 03/02/2020
15:00:42

Mantenham-se conectados e atentos às mensagens disponibilizadas pelo sistema.

Pregoeiro 03/02/2020
15:27:40

Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Boa tarde. Visando analisar de
forma correta e precisa a proposta apresentada para o item 2, o setor técnico recomendou a

apresentação de documentos complementares à Proposta, para confirmar os componentes que
estão sendo ofertados.

Pregoeiro 03/02/2020
15:28:08

Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - São apontamentos do setor
técnico: “ao proceder a análise da proposta comercial da licitante, identificou-se que os modelos

dos componentes ofertados não condizem com o catálogo dos equipamentos enviados, por
exemplo, foi ofertado um inversor GoodWe GW30K-MT, porém o catálogo só apresenta modelos

a partir de 50kW (GW50K-MT).”
Pregoeiro 03/02/2020

15:28:21
Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - “Outra inconsistência é na

proposta do Autotransformador, o qual a licitante indicou uma proposta para o
autotransformador Telba de 30 kVA, no entanto foi enviado um catálogo de um

autotransformador de 60 kVA.”
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Pregoeiro 03/02/2020
15:30:39

Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Portanto, deve ser anexado ao
sistema os documentos necessários à confirmação dos componentes, consoante recomendação

do setor técnico.
Pregoeiro 03/02/2020

15:30:48
Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Entendido?

27.500.796/0001-
06

03/02/2020
15:33:16

Prezados, boa tarde,.

27.500.796/0001-
06

03/02/2020
15:33:38

Pode aguardar um instante com o chat aberto para que a area tecnica confirme se entenderam o
que está sendo solicitado?

Pregoeiro 03/02/2020
15:34:36

Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Sim.

Pregoeiro 03/02/2020
15:47:45

Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Pedimos que a manifestação
seja célere.

27.500.796/0001-
06

03/02/2020
15:48:55

Sr Pregoeiro, o chat estava fechado para resposta.

27.500.796/0001-
06

03/02/2020
15:50:04

Qual o prazo de envio?

Pregoeiro 03/02/2020
15:51:11

Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Será de 3 (três) horas a contar
da solicitação.

27.500.796/0001-
06

03/02/2020
15:51:58

A area tecnica informou que será enviado o catalogo exatamente como ofertado na proposta.

Pregoeiro 03/02/2020
15:52:54

Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Entendido.

Sistema 03/02/2020
15:53:23

Senhor fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF:
27.500.796/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro 03/02/2020
15:54:26

Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - O prazo para anexar os
documentos complementares à Proposta será de 3 (três) horas a contar da solicitação, podendo
ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes

de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
Pregoeiro 03/02/2020

15:54:48
Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - A eventual solicitação de

prorrogação do prazo deverá ser encaminhada ao e-mail licitacao@unifesspa.edu.br
Pregoeiro 03/02/2020

15:55:27
Mantenham conectados e atentos às mensagens disponibilizadas pelo sistema.

Sistema 03/02/2020
15:58:09

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI,
CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, enviou o anexo para o ítem 2.

Pregoeiro 03/02/2020
16:38:46

Os documentos serão encaminhados ao setor técnico para análise e manifestação.

Pregoeiro 03/02/2020
16:40:14

Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Toda a documentação
necessária à comprovação em tela foram anexados ao sistema?

27.500.796/0001-
06

03/02/2020
16:43:24

Sim, foram feitos 2 questionamentos. Os 2 Documentos enviados no anexo correspondem a
comprovação de cada questionamento feito.

Pregoeiro 03/02/2020
16:45:06

Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Entendido.

Pregoeiro 03/02/2020
16:45:57

A sessão será suspensa para análise da Proposta, com reabertura agendada para o dia
06/02/2020, às 09:00, observadas as disposições do item 24.2 do edital, se necessário.

Pregoeiro 06/02/2020
09:00:21

Bom dia senhores licitantes.

Pregoeiro 06/02/2020
09:01:02

Mantenham-se conectados e atentos às mensagens do chat.

Pregoeiro 06/02/2020
09:11:57

Na proposta ofertada para o item 2 pela empresa PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS
AMBIENTAIS EIRELI o disjuntor (MODELO CA WEG 100A MDW – B100-3), não suporta, segundo

o catálogo enviado, os dispositivos de bloqueio que impeçam a reenergização dos circuitos
durante a manutenção elétrica.

Pregoeiro 06/02/2020
09:12:30

Assim como o DPS (MODELO SPW275-45) também não atende as exigências técnicas do Termo
de Referência e de seus anexos (Anexo IV, item 2.1.9 - CAIXA DE PROTEÇÃO CONTRA

SURTO/STRING BOX), pois apresenta (45kA) Imáx abaixo do solicitado (50kA).
Pregoeiro 06/02/2020

09:13:22
Em face dessas manifestações técnicas, a Proposta foi recusada.

Pregoeiro 06/02/2020
09:14:25

Para ENERGIZE SOLUCOES DE ENERGIA LTDA - Bom dia. É possível negociarmos a redução do
valor do seu lance para o item 02?

Pregoeiro 06/02/2020
09:26:21

Para ENERGIZE SOLUCOES DE ENERGIA LTDA - Bom dia. É possível negociarmos a redução do
valor do seu lance para o item 02?

Pregoeiro 06/02/2020
09:38:45

Para ENERGIZE SOLUCOES DE ENERGIA LTDA - A ausência de manifestação será entendida
como recusa a negociar o valor do lance.

Sistema 06/02/2020
09:43:54

Senhor fornecedor ENERGIZE SOLUCOES DE ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.272.777/0001-73,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro 06/02/2020
09:45:43

Para ENERGIZE SOLUCOES DE ENERGIA LTDA - A Proposta ajustada ao valor do lance,
juntamente com os documentos necessários à sua comprovação, deverão ser anexadas ao

sistema no prazo de 3 (três) horas, a contar da convocação.
Pregoeiro 06/02/2020

09:46:26
Para ENERGIZE SOLUCOES DE ENERGIA LTDA - O prazo poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro

por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente
aceita pelo Pregoeiro.

Pregoeiro 06/02/2020
09:46:42

Para ENERGIZE SOLUCOES DE ENERGIA LTDA - A eventual solicitação de prorrogação do prazo
deverá ser encaminhada ao e-mail licitacao@unifesspa.edu.br.

Pregoeiro 06/02/2020 Mantenham-se conectados e atentos às mensagens do chat.
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09:46:56
Pregoeiro 06/02/2020

11:52:02
A sessão ficará suspensa para o almoço, com retorno às 14:40 horas desta tarde (05/02/2020),

restando mantido o prazo para anexar a Proposta ao sistema.
Pregoeiro 06/02/2020

11:52:37
Retificando o retorno da sessão: 14:40 horas desta tarde (06/02/2020)

Pregoeiro 06/02/2020
14:40:05

Boa tarde senhores licitantes.

Pregoeiro 06/02/2020
14:40:15

Mantenham-se conectados e atentos às mensagens do chat.

Sistema 06/02/2020
14:41:54

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Sistema 06/02/2020
14:44:15

O item 2 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.

Sistema 06/02/2020
14:44:15

Sr. Fornecedor EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE, CPF/CNPJ
09.473.928/0001-68 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá

enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2 até às 14:49:15 do dia
06/02/2020. Acesse a fase de lance.

Sistema 06/02/2020
14:49:15

O item 2 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:49:15 de 06/02/2020. O tempo expirou
e o lance não foi enviado pelo fornecedor EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E

REPRESENTACOES EIRE, CPF/CNPJ 09.473.928/0001-68.
Sistema 06/02/2020

14:49:15
Sr. Fornecedor MTEC ENERGIA EIRELI, CPF/CNPJ 22.310.018/0001-22 em cumprimento à Lei
Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e

único para o item 2 até às 14:54:15 do dia 06/02/2020. Acesse a fase de lance.
Sistema 06/02/2020

14:54:16
O item 2 teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 14:54:16 de 06/02/2020. O tempo expirou
e o lance não foi enviado pelo fornecedor MTEC ENERGIA EIRELI, CPF/CNPJ 22.310.018/0001-

22.
Sistema 06/02/2020

14:54:16
Sr. Fornecedor VALETEL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 03.746.111/0001-30 em
cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de

apresentar lance final e único para o item 2 até às 14:59:16 do dia 06/02/2020. Acesse a fase
de lance.

Sistema 06/02/2020
14:59:16

O item 2 teve o 3º desempate Me/Epp encerrado às 14:59:16 de 06/02/2020. O tempo expirou
e o lance não foi enviado pelo fornecedor VALETEL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ

03.746.111/0001-30.
Sistema 06/02/2020

14:59:16
O item 2 está encerrado.

Sistema 06/02/2020
14:59:16

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor
acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".

Pregoeiro 06/02/2020
15:08:14

Para MTEC ENERGIA EIRELI - Boa tarde. É possível negociarmos a redução do valor do seu lance
para o item 02?

Pregoeiro 06/02/2020
15:19:18

Para MTEC ENERGIA EIRELI - Boa tarde. É possível negociarmos a redução do valor do seu lance
para o item 02?

Pregoeiro 06/02/2020
15:28:31

Para MTEC ENERGIA EIRELI - A ausência de manifestação será entendida como recusa a
tentativa de negociar a redução do valor do lance.

Sistema 06/02/2020
15:38:50

Senhor fornecedor MTEC ENERGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 22.310.018/0001-22, solicito o envio do
anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro 06/02/2020
15:39:56

Para MTEC ENERGIA EIRELI - A Proposta ajustada ao valor do lance, juntamente com os
documentos necessários à sua comprovação, deverão ser anexadas ao sistema no prazo de 3
(três) horas, a contar da convocação, podendo ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo

Pregoeiro.
Pregoeiro 06/02/2020

15:40:19
Para MTEC ENERGIA EIRELI - Eventual solicitação de prorrogação do prazo deverá ser

encaminhada ao e-mail licitacao@unifesspa.edu.br
Pregoeiro 06/02/2020

15:40:34
Mantenham-se conectados e atentos às mensagens do chat.

Pregoeiro 06/02/2020
17:51:42

A sessão será suspensa, com reabertura agendada para o dia 07/02/2020, às 09:00, observadas
as disposições do item 24.2 do edital, se necessário. Cumpre frisar que o prazo para anexar a

Proposta ao sistema permanece inalterado.
Pregoeiro 07/02/2020

09:01:01
Bom dia senhores licitantes.

Pregoeiro 07/02/2020
09:01:10

Mantenham-se conectados e atentos às mensagens do chat.

Sistema 07/02/2020
09:01:38

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Pregoeiro 07/02/2020
09:15:56

Para FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS E S - Bom dia. É possível
negociarmos a redução do valor do seu lance para o item 02?

22.934.158/0001-
71

07/02/2020
09:18:04

Bom dia Sr Pregoeiro, nao conseguimos mais desconto infelizemente, ja reduzimos bastante na
etapa de lances.

Pregoeiro 07/02/2020
09:20:30

Para FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS E S - Entendido. Aguarde
a convocação para anexar ao sistema a Proposta ajustada ao valor do lance.

Pregoeiro 07/02/2020
09:21:43

Para FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS E S - Juntamente com a
Proposta deverão ser encaminhados documentos que comprovem as especificações técnicas do

sistema ofertado. Entendido?
22.934.158/0001-

71
07/02/2020
09:22:56

Sim.

Sistema 07/02/2020
09:23:22

Senhor fornecedor FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS E S,
CNPJ/CPF: 22.934.158/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
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Pregoeiro 07/02/2020
09:24:30

Para FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS E S - O prazo para anexar
a Proposta ao será de 3 (três) horas a contar da solicitação, podendo ser prorrogado pelo

Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo Pregoeiro.

Pregoeiro 07/02/2020
09:24:53

Para FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS E S - Eventual solicitação
de prorrogação do prazo deverá ser encaminhada ao e-mail licitacao@unifesspa.edu.br

22.934.158/0001-
71

07/02/2020
09:27:17

Sr. pregoeiro, ja podemos formalizar por aqui a prorogacao? estamos verificando todas as
especificacoes tecnicas e enviaremos o quanto antes, mas se possivel, ja deixa prorrogado por

mais 3 horas.
22.934.158/0001-

71
07/02/2020
09:28:10

Faremos esforço para encaminhar o quanto antes para dar celeridade ao processo.

22.934.158/0001-
71

07/02/2020
09:30:05

É possivel ?

Pregoeiro 07/02/2020
09:31:17

Para FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS E S - Sim. É possível.

Pregoeiro 07/02/2020
09:32:13

Para FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS E S - Portanto, o prazo
inicial fica desde já prorrogado por mais 3 (três) horas.

22.934.158/0001-
71

07/02/2020
09:33:46

Ok. Obrigado Sr Pregoeiro.

Pregoeiro 07/02/2020
12:03:28

A sessão será suspensa para almoço, com retorno às 14:40 horas desta tarde (07/02/2020).

Sistema 07/02/2020
14:27:18

Senhor Pregoeiro, o fornecedor FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS
E S, CNPJ/CPF: 22.934.158/0001-71, enviou o anexo para o ítem 2.

Pregoeiro 07/02/2020
14:40:16

Boa tarde senhores licitantes.

Pregoeiro 07/02/2020
14:41:12

A sessão será suspensa para análise da Proposta, com reabertura agendada para o dia
12/02/2020, às 09:00, observadas as disposições do item 24.2 do edital, se necessário.

Pregoeiro 12/02/2020
09:05:46

Bom dia senhores licitantes.

Pregoeiro 12/02/2020
09:07:03

Informo que a continuidade deste certame licitatório ocorrerá a partir das 10:00 horas de hoje
(12/02/2020).

Pregoeiro 12/02/2020
09:07:21

Mantenham-se conectados e atentos às mensagens do chat.

Pregoeiro 12/02/2020
10:01:30

Conforme informado anteriormente, a partir deste momento daremos continuidade ao presente
pregão.

Pregoeiro 12/02/2020
10:01:40

Mantenham-se conectados e atentos às mensagens do chat.

Pregoeiro 12/02/2020
10:06:41

Estão sendo realizadas consultas acerca da existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação dos fornecedores que tiveram suas propostas aceitas.

Sistema 12/02/2020
10:33:21

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 12/02/2020
10:35:55

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 12/02/2020 às 11:06:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração de
Pregoeiro/Equipe de

Apoio

30/12/2019
08:41:43

Pregoeiro Anterior: 76984338204-DIONESIA PEREIRA DA SILVA . Pregoeiro Atual: 83000844287-
LEANDRO MAIA TEIXEIRA . Justificativa: Necessidade de alteração do pregoeiro responsável pela
condução do certame.

Abertura de Prazo 12/02/2020
10:33:21 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de Prazo

12/02/2020
10:35:55 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 12/02/2020 às 11:06:00.

Data limite para registro de recurso: 17/02/2020.
Data limite para registro de contrarrazão: 20/02/2020.
Data limite para registro de decisão: 06/03/2020.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado
o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de
2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:16 horas do dia 12 de fevereiro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada
pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
LEANDRO MAIA TEIXEIRA 
Pregoeiro Oficial

AUDEIR DE OLIVEIRA SILVA
Equipe de Apoio

JAIRO FABRICIO DA SILVA DE OLIVEIRA
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Equipe de Apoio

 Ver Ata Posterior   
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

UFR - IN 05/2017 - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo nº 23108.046667/2020-16

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
(   ) Gestão do Contrato

 

RISCO 01

Falta de critérios na aceitação da proposta

Probabilidade: 3 Impacto: 4 Risco
Residual: 7,20

Responsável: Setor requisitante / CCL - UFR Status: Reduzido
Dano/Efeito: Aquisição que não atende às necessidades da Administração

Ação
mitigadora:

A especificação elaborada é avaliada pela Coordenação de Compras e
Licitação da UFR

 

RISCO 02

Cerceamento da competitividade

Probabilidade: 3 Impacto: 4 Risco
Residual: 7,20

Responsável: Setor requisitante / CCL - UFR Status: Reduzido
Dano/Efeito: Sobrepreço na contratação, desperdício de recursos públicos, ilegalidade

Ação
mitigadora:

A especificação elaborada é avaliada pela Coordenação de Compras e
Licitação da UFR

 

RISCO 03

Contratação de serviços sem atendimento dos trâmites legais (leis, instruções normativas...)

Probabilidade: 1 Impacto: 5 Risco
Residual: 2,00

Responsável: Status:
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Responsável: Setor requisitante / CCL - UFR Status: Insignificante

Dano/Efeito: Desperdício de recursos públicos, ilegalidade, vícios gerais no processo de
contratação

Ação
mitigadora:

A Coordenação de Compras e Licitação da UFR exige do setor requisitante
a elaboração do ETP para todas as contratações de serviços, conforme
orienta a IN 05/2017; capacitação contínua para os servidores envolvidos em
análise de contratações públicas

 

RISCO 04

Fragilização de inovação interna (sempre contratamos os mesmos serviços, ao passo que pode
haver soluções mais "inteligentes")

Probabilidade: 3 Impacto: 4 Risco
Residual: 4,80

Responsável: Setor requisitante / CCL - UFR Status: Reduzido
Dano/Efeito: Desperdício de recursos públicos

Ação
mitigadora:

A Coordenação de Compras e Licitação da UFR exige do setor requisitante
a elaboração do ETP para todas as contratações de serviços. Neste ETP, é
exigido ampla pesquisa de formas de contratações utilizadas em outros
órgãos para demonstrar a viabilidade da contratação que se pretende fazer

 

RISCO 05

Falta de base para estimar adequadamente o preço

Probabilidade: 4 Impacto: 5 Risco
Residual: 12,00

Responsável: Setor requisitante / CCL - UFR Status: indesejável
Dano/Efeito: Sobrepreço, baixo preço, desperdício de recursos públicos

Ação
mitigadora:

A cotação de preços feita pelo setor requisitante, de acordo com as
normativas legais, é revisada pela Coordenação de Compras e Licitação da
UFR

 

RISCO 06

Dificuldade do setor requisitante em elaborar o ETP

Probabilidade: 3 Impacto: 5 Risco
Residual: 9,00

Responsável: Setor requisitante / CCL - UFR Status: Reduzido

Dano/Efeito: Vícios gerais no processo de contratação, contratação de serviço que não
atende às necessidades da Administração

Ação
mitigadora:

Pesquisa de contratações eficientes de outros órgãos públicos para
servirem de modelo
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RISCO 07

Dificuldade na realização da estimativa de preços

Probabilidade: 4 Impacto: 4 Risco
Residual: 9,60

Responsável: Setor requisitante / CCL - UFR Status: Indesejável
Dano/Efeito: Morosidade no processo, vícios gerais no processo de contratação

Ação
mitigadora:

A especificação elaborada pelo setor requisitante é analisada pela
Coordenação de Compras e Licitação da UFR

 

RISCO 08

Incompatibilidade do quantitativo demandado com a real necessidade

Probabilidade: 5 Impacto: 5 Risco
Residual: 20,00

Responsável: Setor requisitante / CCL - UFR Status: Inaceitável

Dano/Efeito:
Desperdício de recursos públicos (no caso de compra em excesso), ou
incremento de custo processual (no caso de necessidade de outro processo
para suplantar a deficiência quantitativa), morosidade, vícios gerais no
processo de contratação

Ação
mitigadora:

A Coordenação de Compras e Licitação da UFR exige a justificativa do
quantitativo pelo setor requisitante e, nos casos em que julga necessário,
busca o histórico de consumo (quando há) junto à fiscalização anterior do
contrato

 

RISCO 09

Falta de informações para que as licitantes elaborem suas propostas

Probabilidade: 3 Impacto: 5 Risco
Residual: 6,00

Responsável: Setor requisitante / CPO - UFR Status: Reduzido
Dano/Efeito: Impugnações ao Edital, morosidade no processo, propostas aquém do ideal

Ação
mitigadora:

Será previsto no ato convocatório disponibilidade para realização de visitas
in loco para as licitantes, além disso serão divulgados os contatos da
Coordenadoria de Projetos e Obras para que preste atendimento às
licitantes

 

RISCO 10

Uso de materiais de baixa qualidade na execução do objeto

Risco
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Probabilidade: 4 Impacto: 5 Risco
Residual: 16,00

Responsável: Setor requisitante / CPO - UFR Status: Inaceitável

Dano/Efeito: Baixa produtividade do sistema fotovoltaico, aumento da frequência de
manutenção corretiva

Ação
mitigadora:

Descrição no Termo de Referência dos requisitos mínimos a serem
atendidos pelos materiais a serem utilizados pela Contratada

 

RISCO 11

Realização de limpeza e manutenção preventiva do sistema de forma inadequada

Probabilidade: 5 Impacto: 5 Risco
Residual: 20

Responsável: Setor requisitante Status: Inaceitável

Dano/Efeito: Paralisação do sistema, baixa produtividade, acidentes de trabalho,
aumento da frequência de manutenções corretivas

Ação
mitigadora:

Exigência no Termo de Referência de treinamento adequado pela
Contratada para a equipe local que operará o sistema, além da entrega de
Plano de Manutenção

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO ALVES DA COSTA,
Técnico Administrativo em Educação da UFMT, em 17/09/2020, às
16:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por MARCIO VENZON, Docente da
Universidade Federal de Mato Grosso, em 17/09/2020, às 16:56,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por HEINSTEN FREDERICH LEAL DOS
SANTOS, Diretor(a) do Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas
ICAT / CUR, em 17/09/2020, às 17:20, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.
Documento assinado eletronicamente por RENATO TILLMANN BASSINI,
Prefeito(a) do Campus - Prefeitura do CUR, em 17/09/2020, às 21:41,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2842702 e o código CRC B81CAF78.

Referência: Processo nº 23108.046667/2020-16 SEI nº 2842702
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

UFR - IN 05/2017 - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo nº 23108.046667/2020-16

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(   ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
(X) Gestão do Contrato

 

RISCO 01

ASSINATURA DE CONTRATO POR PESSOA NÃO COMPETENTE

Probabilidade: 1 Impacto: 5 Risco
Residual: 1,00

Responsável: CCL - UFR Status: Insignificante
Dano/Efeito: Nulidade do contrato

Ação
mitigadora:

Confirmação dos dados do representante e envio de comprovação no
momento da confecção da minuta

 

RISCO 02

NÃO PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO NO DOU

Probabilidade: 1 Impacto: 5 Risco
Residual: 1,00

Responsável: CCL - UFR Status: Insignificante
Dano/Efeito: Possibilidade de anulação do contrato, sendo possível a convalidação

Ação
mitigadora:

Existência de check list de formalização para envio do extrato do contrato
para publicação pela Gerência de Apoio

 

RISCO 03

NÃO MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO

Probabilidade: 3 Impacto: 5 Risco
Residual: 6,00

Responsável: Status:
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Responsável: FISCALIZAÇÃO / CCL / CF Status: Reduzido
Dano/Efeito: Possibilidade de paralisação das atividades

Ação
mitigadora:

Consulta as certidões quando dos pagamentos, alteração e renovação
contratual e notificação para regularização

 

RISCO 04

SANÇÃO IMPEDITIVAS (IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR, INIDONEIDADE,
SUSPENSÃO)

Probabilidade: 2 Impacto: 5 Risco
Residual: 4,00

Responsável: FISCALIZAÇÃO / CCL / CF Status: Reduzido
Dano/Efeito: Possibilidade de paralisação das atividades

Ação
mitigadora:

Consulta as certidões quando dos pagamentos, alteração e renovação
contratual

 

RISCO 05

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO POR SERVIDOR NÃO COMPETENTE (SEM DESIGNAÇÃO)

Probabilidade: 1 Impacto: 5 Risco
Residual: 1,00

Responsável: CCL - UFR Status: Insignificante
Dano/Efeito: Nulidade dos atos da fiscalização

Ação
mitigadora: Verificação de existência de Portaria de designação

 

RISCO 06

FALHA NO RECEBIMENTO (PROVISÓRIO/DEFINITIVO) DO OBJETO

Probabilidade: 3 Impacto: 5 Risco
Residual: 12,00

Responsável: FISCALIZAÇÃO Status: Indesejável
Dano/Efeito: Pagamento em desconformidade com o que realmente foi executado

Ação
mitigadora:

Acompanhamento da execução e conferência pela fiscalização no momento
do recebimento provisório/definitivo

 

RISCO 07

OUTROS DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS

Probabilidade: 2 Impacto: 4 Risco 4,80
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Probabilidade: 2 Impacto: 4 Residual: 4,80

Responsável: FISCALIZAÇÃO Status: Reduzido
Dano/Efeito: Execução parcial/insatisfatória do contrato

Ação
mitigadora: Acompanhamento da execução e conferência pela fiscalização

 

RISCO 08

CONTRATANTE EFETUAR PAGAMENTO EM ATRASO

Probabilidade: 3 Impacto: 5 Risco
Residual: 12,00

Responsável: FISCALIZAÇÃO / CCL / CF Status: Indesejável
Dano/Efeito: Possibilidade de paralisação das atividades dos serviços contratados

Ação
mitigadora:

Monitoramento dos prazos e acompanhamento das tramitações dos
processos de pagamento

 

RISCO 09

NÃO ABERTURA DE PROCESSO DE OCORRÊNCIAS QUE GEREM SANÇÃO

Probabilidade: 1 Impacto: 4 Risco
Residual: 2,40

Responsável: FISCALIZAÇÃO / CCL Status: Insignificante
Dano/Efeito: Execução parcial/insatisfatória do contrato e dano à imagem do órgão

Ação
mitigadora:

Monitoramento do Relatório de Fiscalização constante nos processos de
pagamento, prorrogação e alteração

 

RISCO 10

SOBRECARGA NO TRABALHO DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Probabilidade: 5 Impacto: 5 Risco
Residual: 15

Responsável: Fiscalização / PROPLAD Status: Indesejável

Dano/Efeito: Oneração dos cofres públicos, ações trabalhistas contra a instituição,
sobrecarga de serviço na fiscalização (sem designação dos demais fiscais)

Ação
mitigadora:

A PROPLAD deve indicar paras as funções de fiscais servidores com
capacitação específica e comprometimento; deve designar formalmente os
fiscais técnicos, setoriais, gestor do contrato, fiscal administrativo conforme
sugere a IN nº 05/2017 para cada contrato

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO ALVES DA COSTA,
Técnico Administrativo em Educação da UFMT, em 17/09/2020, às
15:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por MARCIO VENZON, Docente da
Universidade Federal de Mato Grosso, em 17/09/2020, às 16:43,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por HEINSTEN FREDERICH LEAL DOS
SANTOS, Diretor(a) do Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas
ICAT / CUR, em 17/09/2020, às 17:20, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.
Documento assinado eletronicamente por RENATO TILLMANN BASSINI,
Prefeito(a) do Campus - Prefeitura do CUR, em 17/09/2020, às 21:41,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2842705 e o código CRC 5F0FF932.

Referência: Processo nº 23108.046667/2020-16 SEI nº 2842705
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

  

DESPACHO

  
Processo nº 23108.046667/2020-16
Interessado: @interessados_virgula_espaco@
  

À SINFRA/UFR

 
Prezados,
 
 
Considerando o disposto no Art. 20 da IN 05/2017, uma vez que foram

concluídos o Estudo Técnico Preliminar e os Mapas de Riscos da contratação,
restituímos os autos para elaboração do Termo de Referência - TR .
Observe-se ainda, os prazos médios/máximos da tabela abaixo necessários a
tramitação posterior da contratação, após a finalização do TR:

 

PREGÃO 
1 - Revisão Geral Documental - GEPLAN (TR finalizado - processo SEI) 02 D.U.
2 - Se PE TRADICIONAL - Indicação de Dotação Orçamentária prévia 02 D.U.
3 - Aprovação do TR, Autorização da licitação e Designação de Pregoeiro
e Equipe de Apoio 01 D.U.
4 - Se PE SRP - Divulgação de IRP/autorização de Participação 10 D.U.
5 - Elaboração edital/minuta de contrato 02 D.U.
6 - Parecer Jurídico* Até 11 D. U.
7 - Agendamento Licitação SIASG/DOU/Jornais* De 10 até 12 D.

U.
8 - Realização do certame Até 25 itens - documentações/proposta/
análise e correções planilhas de preços/adjudicação**

10 D. U.
(estimado)

9 - Recurso Resultado/Contrarrazões/ Homologação Até 15 D. U.
10 - Publicação Resultado 01 D. U.
11 - Se PE SRP - Elaboração e assinatura de Ata de Registro de Preços
(sedex), portarias de fiscais do Pregão *** 7 D.U.
12 - Se PE SRP - Pedido da contratação (requisitante)  e Indicação de
Dotação Orçamentária 03 D.U.
13 - Elaboração e assinatura contrato (sedex), portarias fiscais do
Contrato *** 7 D. U.

14 - Prazo de inicio da execução do contrato após assinatura**** Definido no
edital/contrato

*Nos prazos acima não estão computados eventuais alterações solicitadas pela
PGF, impugnações e pedidos de esclarecimentos ao edital que importem em alterações e
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refazimento de pesquisa de preços/TR/editais, demandando novas autorizações, pareceres
e reagendamentos de pregões.
** A aceitação de propostas é realizada pelo requisitante; poderá ser necessária a
realização de diligências; observar a possibilidade exigência de amostras; poderá haver
desclassificações e convocação de próximos classificados; 
*** As licitantes vencedoras são convocadas a assinar atas e contratos, podendo decair e
ocasionar a reabertura do certame/convocação do remanescente, prazos não
considerados
****Tratando-se de contratação de serviços contínuos poderão haver prazos relativos a
finalização da contratação vigente, a exemplo de devolução de espaços concedidos que
devem ser considerados no plano estratégico visando a manutenção da solução de
continuidade na oferta dos serviços.

 
Ante o exposto, verifica-se que além dos prazos legais e estimativas de

tramitação usuais, há inúmeras variáveis que afetam a conclusão do certame e
efetiva contratação e execução do objeto, os quais devem ser considerados e
monitorados pelo requisitante e equipe de planejamento da
contratação visando o atendimento da demanda nos prazos informados no DFD.

 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por PAMELA JORDANA DE MENEZES,
Supervisor(a) de Compras e Patrimônio do CUR - UFMT, em 25/09/2020,
às 17:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2868314 e o código CRC CFED1E11.

Referência: Processo nº 23108.046667/2020-16 SEI nº 2868314
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
Av. Fernando Corrêa da Costa, n 2367 - Bairro Boa Esperança, Cuiabá/MT, CEP 78060-900

Telefone:   - http://www.ufmt.br
  

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 23108.046667/2020-16

TERMO DE REFERÊNCIA 147-2020

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP

1. OBJETO
1.1. Registro de Preços para contratação de empresa especializada em
elaboração de projeto e execução da instalação de Sistema Fotovoltaico Conectado à
Rede (SFCR) para atender a demanda da Universidade Federal de Rondonópolis,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e
seus anexos:

LOTE ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO
CATSER UND QTD

VALOR
UNITÁRIO

DE
REFERÊNCIA

01

01

Elaboração de projeto executivo de sistema de geração de
energia fotovoltaica on-gride incluindo a aprovação deste junto à

concessionária de energia e outros órgãos pertinentes,
seguindo toda a legislação e normativas aplicáveis, que atenda a

demanda estimada de 2300 kWp e possa ser executado
gradualmente em parcelas independentes, observando as

exigências presentes no Termo de Referência para atender as
necessidades da Universidade Federal de Rondonópolis.

20621 und 1 R$
25.460,66

02

Fornecimento, instalação, comissionamento e ativação de todos
os materiais e equipamentos para o sistema de geração de

energia fotovoltaica on-gride conforme projeto a ser elaborado e
aprovado (item 01) e Termo de Referência, incluindo ativação do

sistema e efetivação do acesso junto à concessionária de
energia, bem como o suporte técnico e o treinamento de

operação e limpeza do sistema a ser instalado na Universidade
Federal de Rondonópolis.

20630 kWp 2300 R$ 3.846,75

1.2. O objeto da licitação tem natureza de serviço comum de engenharia,
conforme título 4 do presente documento;
1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são discriminados na
tabela acima;
1.4. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada
por Preço Global. Esclarece-se que a empreitada por preço global tem como
característica a contratação do serviço por preço certo e total, ou seja,
independentemente da quantidade efetivamente executada, conforme levantamentos
e medições efetuadas. Nesse regime de execução, os pagamentos estão vinculados
à conclusão de etapas previstas, o que força o contratado a cumprir os prazos
previamente definidos, pois nada recebe até que uma etapa esteja finalizada.
1.5. O contrato tem a vigência contratual determinada, não sendo
prorrogável na forma do art. 57, II, da Lei de Licitações.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1. A implantação do SFCR tem múltiplas justificativas, que podem ser
classificadas em duas dimensões principais: econômica e ambiental. Tais dimensões
estão entrelaçadas e cada justificativa possui aspectos pertinentes a ambas,
fundamentadas também por diretrizes legais;
2.2. A utilização de energia solar fotovoltaica reduz o consumo de energia
oriunda de fontes com maiores impactos ao meio ambiente, como as termelétricas e
até mesmo as hidroelétricas. A iniciativa também está em harmonia com a Política
Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia contida na Lei nº 10.295, de 17
de outubro de 2001, que preconiza a alocação eficiente de recursos energéticos e a
preservação do meio ambiente;
2.3. Ainda considerando aspectos legais, o objeto da pretensa
contratação está em consonância com os critérios, práticas e diretrizes para a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela
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promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela
Administração Pública Federal elencados pelo Decreto nº 7.746, de 5 de junho de
2012;
2.4. Por sua vez, a Portaria do MPOG nº 23, de 12 de fevereiro de 2015
estabelece como boa prática de gestão e uso de energia elétrica priorizar o emprego
de mecanismo de produção de energia in loco, com viabilidade técnica e econômica,
bem como a utilização de fonte renovável de energia que proporciona economia no
consumo anual de energia elétrica da edificação. O projeto pretendido se encaixa
totalmente em tais recomendações;
2.5. Sob o ponto de vista conceitual, o investimento em energia solar
fotovoltaica se justifica quando se leva em conta que o Brasil possui recurso solar
abundante (1550 a 2350 kWh/m² por ano) (https://www.portalsolar.com.br/o-que-e-
geracaodistribuida.html);
2.6. Sob o ponto de vista regulatório, o Brasil vem evoluindo sua legislação de
modo favorável à energia solar fotovoltaica junto com o conceito de geração
distribuída. Com a Resolução Normativa nº 482/2012, revisada pela Resolução
Normativa nº 687/2015, da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica –, foi criado
o Sistema de Compensação de Energia Elétrica. Esse sistema permite que
consumidores instalem pequenas usinas geradoras, como as de energia solar
fotovoltaica, microturbinas eólicas, geradores de biomassa, etc. A resolução
estabeleceu dois modelos, sendo considerada microgeração a instalação de
geradores com potência de até 75 kW, e minigeração quando acima dessa potência
até o valor de 5,0 MW;
2.7. Sob o ponto de vista econômico, vale ressaltar que, para tornar a energia
solar fotovoltaica atrativa, foi estabelecido pela ANEEL que quando a quantidade de
energia gerada for superior à quantidade de energia consumida, os créditos gerados
poderão ser compensados pelo prazo de até 60 meses. Isso significa que a energia
gerada em períodos de sol pode ser utilizada para compensar o consumo dos
períodos sem sol, de forma que o gasto final de energia da edificação seja reduzido.
Caso o consumidor possua uma outra instalação em seu CPF/CNPJ, ele poderá utilizar
os créditos excedentes para compensar nessa outra unidade consumidora. Essa
modalidade de compensação é denominada autoconsumo remoto;
2.8. O presente projeto, uma vez implantado, passará a ser responsável pela
redução dos gastos da UFR com energia elétrica por cerca de pelo menos 25 anos
de uma forma sustentável através do aproveitamento dos potenciais de geração em
suas próprias instalações, reduzindo a dependência e o custo relativo a fontes
externas de energia. A geração de energia solar fotovoltaica é, portanto, um
elemento que promove a sustentabilidade tanto econômica quanto ambiental e está
em harmonia com os princípios e normas que disciplinam as contratações públicas.
2.9. Da demanda:
2.9.1. Para estimativa da demanda da Universidade Federal de Rondonópolis foi
considerado o consumo de março de 2019 a fevereiro de 2020, período anterior à
pandemia de COVID-19 no Brasil, tendo em vista que o consumo da instituição
reduziu 42,04% no período de quarentena e por isso não deve ser avaliado. A tabela
abaixo apresenta o consumo (em kWh) e o valor da respectiva fatura para o câmpus
e a Casa dos Estudantes Universitários:

PERÍODO CÂMPUS CEU

2019

Março 186480 R$ 142.692,76 3497 R$ 2.807,26
Abril 235200 R$ 180.828,72 3512 R$ 3.012,75
Maio 199080 R$ 168.846,67 2605 R$ 2.455,53
Junho 175560 R$ 153.805,06 2403 R$ 2.189,86
Julho 166740 R$ 153.158,72 2508 R$ 2.485,11

Agosto 166740 R$ 154.034,00 2934 R$ 2.752,49
Setembro 207900 R$ 188.132,23 2712 R$ 2.550,92
Outubro 181440 R$ 166.084,62 3900 R$ 3.555,21

Novembro 226800 R$ 200.409,53 3679 R$ 3.517,26
Dezembro 194880 R$ 173.397,96 3035 R$ 2.792,24

2020 Janeiro 186480 R$ 148.668,49 1808 R$ 1.640,85
Fevereiro 188160 R$ 151.377,50 3579 R$ 3.167,53

 
 TOTAL (R$) TOTAL (kWh)

R$ 2.014.363,27 2351632
2.9.2. Com base no levantamento, calcula-se que o consumo atual da UFR, em
condições normais de funcionamento, é de aproximadamente 195.969,33 kWh/mês;
2.9.3. Hoje a instituição possui cerca de 543 colaboradores, entre servidores e
terceirizados, além de 3800 alunos, sendo em média 212 alunos por curso. Com a
implantação da estrutura administrativa própria da UFR, está previsto um aumento
dos colaboradores em 28% a médio prazo, além disso prevê-se também a criação de
novos cursos, o que aumenta o número de alunos e docentes;
2.9.4. Com base nos números atuais, estima-se que para cada curso aumenta-
se 212 alunos e 20 docentes, considerando a criação de três novos cursos a médio
prazo, aumentará a comunidade acadêmica em 14%;
2.9.5. Portanto, estima-se um aumento total de 42% a médio prazo para a
comunidade acadêmica da UFR. Tal expansão acarretará a necessidade de
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construção de novas edificações, sendo assim, julga-se que a taxa de expansão
refletirá diretamente sobre o consumo de energia;
2.9.6. Dessa forma, deve-se prever para o sistema uma geração mínima a
médio prazo de 278.276,45 kWh/mês;
2.9.7. Com base no Estudo de Viabilidade (protocolo SEI 1997010, página 6),
para cada 500 kWp instalados gera-se em torno de 60.718 kWh mensais, logo o
sistema completo a ser instalado deve ter uma potência de geração em torno de
2.291,55 kWp, para fins de arredondamento será considerado uma demanda total de
2.300,00 kWp.
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
3.1. A pretensa contratação divide-se em dois itens, projeto e instalação, que
compõem um único lote. Dessa maneira, busca-se otimizar o processo de aprovação
do projeto executivo junto à concessionária de energia e a obtenção de eventuais
licenças necessárias à sua implantação;
3.2. O projeto (item 01) será caracterizado por uma unidade. Para o serviço
de instalação do sistema (item 02), a unidade definida é o quilowatt pico (kWp)
nominal instalado, que corresponde a energia máxima gerada pelo sistema (no caso
pela parcela a ser executada) sob as condições ambientais ideais. A potência de
geração de cada parcela do sistema é definida pela soma da potência de cada painel
que a compõe, sendo que a potência do painel é definida pelo fabricante;
3.3. Dessa forma, a contratação inicial compreenderá o projeto integral (item
01) e, no mínimo, a execução de módulo (s) que some (em) 475 kWp (parcela do
item 02);
3.4. A quantidade mínima de cada eventual contratação subsequente será de
30 kWp e corresponderá à instalação completa para ampliação do sistema de
geração de energia fotovoltaica da UFR, dimensionado conforme o projeto e as
diretrizes do Termo de Referência, atendendo todas as especificações técnicas neles
contidas;
3.5. A execução gradual das parcelas permitirá economizar recursos tão logo
seja possível, já que após a finalização, cada uma produzirá energia
independentemente. Como a execução do sistema completo dependerá da
disponibilidade orçamentária, o órgão terá a liberdade de prosseguir com a expansão
do sistema quando possível, executando mais módulos, para uma maior capacidade
de geração. Além disso, a economia gerada por uma parcela já instalada poderá ser
destinada à execução das parcelas faltantes, tornando o projeto de autossuficiência
em energia mais veloz;
3.6. São facultativas à Administração as contratações subsequentes do item
02, que correspondem aos 1825 kWp restantes.
4. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO
FORNECEDOR
4.1. O objeto trata da contratação de serviços comuns de engenharia, sem
dedicação exclusiva de mão de obra, a ser contratado mediante licitação, na
modalidade pregão, em sua forma eletrônica, nos termos do parágrafo único, do Art.
1º, da Lei 10.520, de 2002, uma vez que seus padrões de desempenho e qualidade
puderam ser objetivamente definidos neste Termo de Referência, por meio de
especificações usuais praticadas no mercado em que se inserem;
4.2. A utilização de pregão eletrônico para a presente contratação encontra
fundamento no parecer número 00051/2019/DECOR/CGU/AGU, cuja ementa é
transcrita abaixo:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO Nº 1.116/2019 DO CONFEA.
OBRAS E SERVIÇOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA. SERVIÇOS
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. ANÁLISE JURÍDICA.
I – É possível a licitação de serviços de engenharia através da modalidade
pregão, quando tais serviços são caracterizáveis como serviços comuns, nos
termos da Lei nº 10.520/2002.
II - A Resolução nº 1.116, de 26/04/2019, do Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia – CONFEA não deve nem pode produzir efeitos restritivos em relação
à compreensão do agente público competente acerca do enquadramento de um
determinado serviço de engenharia como serviço comum.
III - Diante do dilema decisório acerca da caracterização de um determinado
serviço de engenharia como comum, o agente público federal deve agir de forma
técnica, lastreado nos elementos apresentados pela Lei nº 10.520/2002 e na
pertinente regulamentação dos competentes órgãos do Poder Executivo
Federal.”.

4.3. A contratação será realizada pelo Sistema de Registro de Preços, tendo
em vista a necessidade da contratação de forma parcelada, conforme indicado no
item 3 deste Termo de Referência. Destaca-se que o Decreto n. 7.892/2013, que
regulamenta o Sistema de Registro de Preços, admite a sua adoção nas seguintes
situações:

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes
hipóteses:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações frequentes;
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas
parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou
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parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou
em regime de tarefa;
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;
ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administração.

4.4. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do
Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer
das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é
vedada.
4.5. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os
empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre
estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.
5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
5.1. Das legislações e normativas:
5.1.1. Os serviços executados e os materiais empregados deverão obedecer a
todas as legislações e Normas Brasileiras (NBR) pertinentes ao objeto, existentes ou
que venham a ser editadas, bem como as normas internacionais consagradas, na
falta das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou para
melhor complementar os temas previstos por elas. À guisa de ilustração, cita-se as
seguintes legislações e normativas:
5.1.1.1. Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 – Institui a modalidade do pregão;
5.1.1.2. Decreto nº 9.507/2018;
5.1.1.3. Decreto nº 5.450/2005;
5.1.1.4. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
5.1.1.5. IN n. º 01/ SLTI, de 19 de janeiro de 2010 – que dispõe sobre critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras
pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
5.1.1.6. Lei n. º 10.295, de 17 de outubro de 2001 – que dispõe sobre a Política
Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia;
5.1.1.7. Portaria n. º 23, de 12 de fevereiro de 2015, que estabelece boas
práticas de gestão e uso de energia elétrica e de água nos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dispõe sobre o
monitoramento de consumo desses bens e serviços;
5.1.1.8. As normas do Instituto Nacional de Metrologia – INMETRO e suas
regulamentações;
5.1.1.9. Os regulamentos da concessionária local, Energisa Mato Grosso;
5.1.1.10. As prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao
emprego, uso, transporte e armazenagem dos produtos;
5.1.1.11. As Normas Regulamentadoras aplicáveis do Ministério da Economia,
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho;
5.1.1.12. NBR 5410 - Execução de instalações elétricas de baixa tensão;
5.1.1.13. NBR 5471 - Condutores elétricos;
5.1.1.14. NBR 5419 - Proteção contra descargas atmosféricas;
5.1.1.15. NBR 16274 - Sistemas fotovoltaicos conectados à rede - Requisitos
mínimos para documentação, ensaios de comissionamento, inspeção e avaliação de
desempenho;
5.1.1.16. NBR 11876 - Módulos fotovoltaicos - Especificação;
5.1.1.17. NBR 16149 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Características da interface de
conexão com a rede elétrica de distribuição;
5.1.1.18. NBR 16150 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Características da interface de
conexão com a rede elétrica de distribuição – Procedimento de ensaio de
conformidade;
5.1.1.19. NBR IEC 62116 - Procedimento de ensaios de anti-ilhamento para
inversores de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica;
5.1.1.20. NBR IEC 61643-1/2007 - Dispositivos de proteção contra surtos em
baixa tensão;
5.1.1.21. IEC 61215 - Terrestrial photovoltaic (PV) modules. Design qualification
and type approval Test requirements;
5.1.1.22. IEC 61646 - Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design
qualification and type approval;
5.1.1.23. IEC 61730 - Photovoltaic (PV) Module Safety Qualification;
5.1.1.24. IEC 61345 - UV Test for photovoltaic (PV) modules;
5.1.1.25. IEC 62446 - Photovoltaic (PV) Systems - Requirements For Testing,
Documentation And Maintenance;
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5.1.1.26. PRODIST. Módulo 3 – Acesso ao Sistema de Distribuição;
5.1.1.27. Resolução ANEEL 482/2012;
5.1.1.28. Resolução ANEEL 687/2015.
5.2.   Projeto executivo:
5.2.1. A elaboração do projeto executivo inclui o dimensionamento, as
memórias de cálculo, os desenhos, as especificações técnicas de materiais e de
equipamentos, o dimensionamento dos sistemas necessários à proteção do SFCR
(como o aterramento, SPDA e outros eventualmente necessários), o cronograma de
execução, ART - Anotação de responsabilidade técnica - de profissional qualificado
conforme resoluções do sistema CONFEA/CREA, aprovação junto a concessionária
de energia, e todos os demais documentos necessários e suficientes para
caracterizar todos os serviços relacionados à execução da instalação do SFCR;
5.2.2. O sistema deve ser composto por parcelas a serem executadas
independentemente;
5.2.3. O sistema de geração fotovoltaica deverá ser dimensionado para gerar o
máximo de energia possível, respeitando as limitações de área disponível e as
limitações impostas pelas possibilidades de conexão com a rede da concessionária,
levando-se em consideração a classificação da unidade consumidora e da potência
disponibilizada pela concessionária;
5.2.4. A instalação do sistema será ao nível do solo, nas áreas indicadas na
Figura 1. Outras áreas poderão ser consideradas e indicadas pela Contratante, desde
que se apresentem viáveis à implantação do sistema;

 
Figura 1 – Vista aérea da UFR com área prevista para a instalação do SFCR, indicada em

laranja (1,30 ha).
5.2.5. Deve ser previsto em projeto o isolamento com alambrado, estilo padrão
da instituição, da área que abrigará o SFCR de modo a restringir o acesso ao sistema,
preservando tanto os equipamentos como a segurança de terceiros;
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5.2.6. Para elaboração do projeto executivo a Contratada deve realizar análise
prévia da área, das instalações elétricas e de SPDA, com elaboração de relatório
técnico, tendo em conta também o acesso ao sistema e toda estrutura necessária ao
seu funcionamento;
5.2.7. O projeto executivo deverá ainda ser realizado a partir de simulação de
produção anual de energia através de software especializado que permita simular as
características reais dos equipamentos a serem instalados, os dados climatológicos
da localidade, as influências de sombras, da inclinação dos módulos e de demais
fatores na geração de energia do sistema fotovoltaico;
5.2.8. Na arquitetura do sistema de geração fotovoltaica deverá ser
considerado que a topologia da rede elétrica deverá permitir que se realizem
medições em tempo real para balanço de energia gerada, consumida e exportada.
Tais medições serão objeto de monitoramento e gerenciamento remoto pelo sistema
especificado no subitem 5.4;
5.2.9. O projeto executivo deverá prever preparo da superfície de instalação
dos painéis, como limpeza e nivelamento da área, execução de lastro de brita ou
similar que impeça o desenvolvimento de vegetação e permita a drenagem local;
5.2.10. O projeto executivo ainda deverá conter memorial de cálculo, memorial
de quantitativos, memorial de especificações de todos os equipamentos e qualquer
outro documento necessário (manuais, catálogos, guias, etc.) que comprovem o
atendimento às exigências técnicas descritas neste Termo de Referência e
contenham informações quanto ao armazenamento, estocagem e instalação do
sistema. Além de detalhes e desenhos técnicos contendo todas as informações
necessárias para a instalação dos painéis, das strings, dos inversores, da estrutura
de suporte e demais componentes do sistema, com as respectivas Anotações de
Responsabilidade Técnica (ARTs);
5.2.11. Os desenhos deverão conter carimbo com assinatura do (s) engenheiro
(s) responsável (eis) pelo projeto, constando seu (s) registro (s) ou visto (s) no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso (CREA-MT);
5.2.12. A documentação de projeto deverá estar em conformidade com a IEC
62446, incluindo os dados básicos do sistema e as informações relacionadas com o
projeto executivo, contendo, pelo menos:
5.2.12.1. Localização do projeto e data de elaboração;
5.2.12.2. Capacidade do sistema (CA e CC);
5.2.12.3. Especificações detalhadas dos módulos fotovoltaicos e inversores:
fabricante, modelo, quantidade, eficiência, potência, etc;
5.2.12.4. Identificação dos projetistas responsáveis técnicos pelo sistema, bem
como a respectiva ART;
5.2.12.5. Diagramas unifilar e trifilar do SFCR;
5.2.12.6. Especificações gerais dos arranjos:

I - Desenhos de layout dos arranjos;
II - Número de módulos por string;
III - Número de strings;
IV - Informações das strings;
V - Tipo de cabo utilizado na string, seção e comprimento;

5.2.12.7. Especificações dos dispositivos de proteção contra sobretensão;
5.2.12.8. Especificações do sistema de Aterramento e SPDA;
5.3. Serviços de infraestrutura e instalação:
5.3.1. Deve-se executar todos os serviços previstos em projeto de modo a
garantir o perfeito funcionamento do sistema, além de:
5.3.1.1. Caminhos e passarelas necessários e suficientes para acesso e
manutenção aos geradores fotovoltaicos, caixas de conexão e equipamentos
existentes na instituição que terão seu acesso prejudicado (sistemas de tratamento
de esgoto, instalações hidrossanitárias, etc.);
5.3.1.2. A construção de bases e fundações necessárias para a instalação dos
sistemas, com instalação dos apoios/suportes;
5.3.1.3. A construção de dutos para as linhas do sistema;
5.3.1.4. Construção de alambrado, no estilo padrão da instituição, para
isolamento da área que abrigará o SFCR.
5.3.2. Nas instalações e montagens deverão ser utilizados todos os EPIs e
EPCs necessários e seguidas todas as normas de segurança aplicáveis, sobretudo as
normas regulamentadoras: NR6, NR10 e NR35;
5.3.3. Nenhum trabalhador da equipe poderá executar suas funções, sem estar
portando e utilizando os EPI necessários;
5.3.4. Todos os procedimentos, serviços e custos para a instalação do sistema
correm por conta da Contratada, desta forma é importante o conhecimento do local
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(realizar a visita técnica) antes da elaboração da proposta financeira e principalmente
do projeto;
5.3.5. Depois de realizada a instalação, deve-se realizar o start-up e o
comissionamento do sistema verificando sua funcionalidade, realizando todos os
testes necessários e corrigindo eventuais inconformidades, devendo haver o
acompanhamento por no mínimo duas faturas fechadas. 
5.4. Monitoramento remoto:
5.4.1. Deverá ser fornecido sistema de monitoramento web e celular,
responsável por coletar e monitorar todos os dados do sistema fotovoltaico
instalado, devendo enviar pelo menos, as seguintes informações:
5.4.1.1. A energia gerada (diária, mensal, anual) em kWh;
5.4.1.2. Tensão e corrente CC por inversor; 
5.4.1.3. Tensão e corrente CA por inversor; 
5.4.1.4. Potência em kW CA de saída por inversor; 
5.4.1.5. Gerenciamento de alarmes; 
5.4.1.6. Registro histórico das variáveis coletadas de, ao menos, 12 meses.
5.4.2. Cada módulo de geração fotovoltaica deverá ser fornecido com
capacidade para gerenciamento remoto através de sistema de supervisão capaz de
manter base de dados em tempo real das variáveis de monitoramento e seu registro
histórico, bem como os registros de eventos dos equipamentos principais
(inversores, painéis, etc.) e auxiliares (disjuntores gerais, DPS’s, etc.);
5.4.3. A plataforma e demais recursos escolhidos para implementação do
sistema de gerenciamento remoto deverão oferecer capacidade para expansão a fim
de permitir o monitoramento conjunto de todos os futuros módulos de geração
fotovoltaica da UFR.
5.4.4. O sistema de monitoramento deve estar disponível durante toda a vida
útil do SFCR sem custos adicionais para a Contratante. Em casos de atualizações do
software, estas devem ser disponibilizadas à Contratante sem ônus.
5.5. Projeto As Built:
5.5.1. Antes da realização do comissionamento a Contratada deverá entregar
em meio digital, arquivo editável “.dwg” e em “.pdf”, o As Built da parcela do sistema
instalada, o qual será conferido durante o processo, e, caso haja necessidade,
adaptado para atender às exigências feitas.
5.5.2. Em caso de adaptações das instalações após o comissionamento, o As
Built deverá ser retificado e entregue a Contratante, também por meio digital.
5.6. Comissionamento:
5.6.1. Avaliação inicial:
5.6.1.1. Deve ser realizada inspeção visual das estruturas metálicas, módulos,
conectores e quadros;
5.6.1.2. Deve ser realizada avaliação termográfica do sistema, com o gerador
fotovoltaico operando normalmente (conectado à rede), observando a temperatura
dos módulos fotovoltaicos, registrando a diferença de temperatura entre a célula
mais quente e a mais fria, e também qualquer temperatura absoluta próxima ou
maior que 100º C Deve ser realizada avaliação termográfica dos quadros elétricos
também; 
5.6.1.3. Deverão ser feitos testes de módulos individuais e strings. Serão
testados 4 módulos selecionados aleatoriamente, sem desmontar os módulos da
estrutura de suporte, simplesmente serão desconectados do gerador. Deverão ser
obtidas as curvas I-V de todas as strings individualmente, realizando ainda testes de
tensão, polaridade e resistência de isolamento de cada string.
5.6.2. Avaliação de desempenho:
5.6.2.1. Observar as condições durante a operação real do sistema, a energia
efetivamente fornecida à rede elétrica e comparar a energia estimada conforme
dimensionada em projeto a ser fornecida pelo sistema;
5.6.2.2. O período de registro deve englobar desde o nascer até o pôr do Sol e os
valores de irradiação solar registrados com periodicidade menor ou igual que 1 (um)
minuto;
5.6.2.3. Durante o teste deve ser evitada qualquer ação que afete o grau de
limpeza dos geradores e dos módulos de referência; outros esforços de manutenção
podem ser feitos, registrando cuidadosamente os detalhes (causa, tarefa e duração)
em um relatório específico para o tempo de duração do teste;
5.6.2.4. Ao final do teste, deve ser plotado gráfico das medições de performance
pela Irradiação Solar bem como apresentar a performance média do sistema;
5.6.2.5. Os testes deverão ser realizados em todos os equipamentos durante
três dias consecutivos, realizando todas as medições e registrando todos os valores
fornecidos pelo sistema;
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5.6.2.6. Durante os três dias de testes, deverão ser disponibilizados os acessos
aos sistemas de monitoramento para que a Contratante possa acompanhar o
desempenho do sistema e realizar os questionamentos necessários.
5.6.3. Caracterização dos inversores:
5.6.3.1. Realizar a medição da eficiência do inversor em relação à carga; a
eficiência do inversor consiste na capacidade de conversão de energia CC em CA.
Deve-se utilizar analisador de energia medindo a tensão CC, a corrente que alimenta a
entrada do inversor, a corrente de saída e as três tensões CA de fase;
5.6.3.2. Deve-se avaliar a curva de eficiência medida para diferentes níveis de
carregamento do inversor e comparar com a curva de eficiência apresentada pelo
fabricante;
5.6.3.3. Deve-se realizar a medição de eficiência para cada modelo de inversor
instalado no SFCR a ser avaliado.
5.7. Critérios de sustentabilidade ambiental:
5.7.1. Os materiais e/ou equipamentos descritos neste Termo de Referência
deverão, sempre que possível, seguir os critérios de sustentabilidade ambiental
elencados no art. 4º do Decreto n° 7.746/2012, alterado pelo Decreto nº 9.178/2017,
observando-se: a origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens; o
baixo impacto sobre recursos naturais; a maior eficiência na utilização de recursos
naturais como água e energia, quando couber; e a maior vida útil e menor custo de
manutenção do bem;  
5.7.2. Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental,
também deverão ser observados os seguintes critérios elencados no art. 5º da
Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão:
5.7.2.1. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em
embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais
recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o
armazenamento;
5.7.2.2. Quando couber, que os bens não contenham substâncias perigosas em
concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Hazardous
Substances Directive), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados
(PBDEs).
5.7.3. Caso necessário, poderá ser solicitada a apresentação de certificação
emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou qualquer outro
meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências
estabelecidas.
6. VISTORIA PARA LICITAÇÃO
6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o
licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços,
acompanhado por servidor designado para esse fim, em dias úteis, das 07:00h às
11:00h e das 13:00h às 17:00h, devendo o agendamento ser efetuado previamente
pelo e-mail: projetos.sinfra@ufr.edu.br;
6.1.1. Não será permitida a visita de duas ou mais licitantes
concomitantemente;
6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do
Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão
pública;
6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria;
6.3. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá
ser encaminhado e-mail contendo as informações relativas ao objeto da licitação,
para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta.
6.4. A realização da visita é facultativa. Caso a licitante opte por não realizá-la,
deve firmar declaração, conforme modelo apresentado no Anexo I, e não poderá
embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo
a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes;
6.5. Caso a vistoria seja realizada será emitido o Atestado de Vistoria pelo
servidor designado para acompanhar a licitante, conforme modelo apresentado no
Anexo II;
6.6. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da
licitação.
6.7. Todos os custos associados à visita e inspeção serão de inteira
responsabilidade da licitante.
7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
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7.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
Etapa Responsável Prazos

01 Elaboração do projeto executivo Contratada Até 30 dias úteis após assinatura do contrato

02 Análise e aprovação do projeto
executivo pela Fiscalização

Contratante
(Fiscalização) Até 15 dias úteis após envio dos arquivos à Fiscalização

03
Aprovação do projeto executivo pela

concessionária e obtenção de
autorizações e licenças necessárias

para a execução

Concessionária
de energia e

demais órgãos

Até 3 dias úteis após a conclusão da etapa 02 a contratada deve
apresentar comprovante de solicitação das documentações pertinentes

junto aos respectivos órgãos. O prazo para apresentação de tais
documentações será o previsto pela concessionária/ órgão responsável

04
Montagem dos equipamentos
correspondentes ao contrato

assinado
Contratada

Início em até 10 dias úteis e finalização em até 120 dias corridos após
conclusão da etapa 03 (para a primeira contratação) ou após a assinatura

do contrato (para as contratações subsequentes)

05 Vistoria da concessionária e
aprovação para conexão Concessionária

Até 3 dias úteis após a conclusão da etapa 04 a contratada deve
apresentar comprovante de solicitação de vistoria pela concessionária, o

prazo correrá conforme previsto pela mesma.

06 Comissionamento e entrada em
operação Contratada Imediatamente após a conclusão da etapa 05

07 Treinamento da equipe de operação
do sistema Contratada Início em até 5 dias úteis após a entrada em operação do sistema

08 Avaliação de desempenho aprovada Contratante Período suficiente para geração de duas faturas após o início da operação
do sistema

7.2. O projeto executivo com todas as documentações exigidas deverá ser
entregue em um arquivo zipado, encaminhado para o e-mail
projetos.sinfra@ufr.edu.br, devendo constar todos os arquivos editáveis (“.doc”,
“.xls”, “.dwg”, etc), os respectivos arquivos no formato “.pdf”, bem como a
identificação da Contratada;
7.3. A Contratante terá até 15 dias úteis após a entrega para realizar a análise
do projeto executivo e, se necessário, propor eventuais alterações do mesmo, que
deverão ser corrigidas e devolvidas para nova análise em até 5 dias úteis a partir do
recebimento da solicitação de alteração;
7.4. Após a aprovação do projeto executivo pela Contratante, a Contratada
deverá providenciar a sua respectiva aprovação junto a Concessionária de Energia
Elétrica, onde serão cumpridos os prazos previstos na sua respectiva norma técnica;
7.5. As demais aprovações, eventualmente necessárias, tais como aprovação
junto a Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, etc., também correrão por conta
da Contratada;
7.6. Os serviços de execução do SFCR somente serão iniciados após a
comprovação da aprovação de todos os órgãos envolvidos;
7.7. Devem ser apresentados à Fiscalização, com no mínimo 2 dias úteis de
antecedência ao início das atividades que envolvam riscos elétricos e/ou de queda em
altura, os certificados válidos dos cursos de NR 10 e de NR 35 para todos os
trabalhadores que estiverem expostos aos riscos, respectivamente. As frentes de
serviço somente podem realizar suas atividades, mediante a devida regularização;
7.8.      Após a execução de cada parcela do sistema a Contratada deverá
fornecer um manual, em português, montado sobre a forma de caderno, com capas
e divisórias, em uma via impressa e uma via em arquivo eletrônico, devidamente
organizado contendo, no mínimo:
7.8.1. Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável
pela instalação;
7.8.2. Relação de normas aplicáveis ao projeto, fabricação e testes referentes
ao país de origem da tecnologia seguido pelo fabricante;
7.8.3. Descrição funcional do sistema e equipamentos constituintes;
7.8.4. Identificação de todos os componentes, com diagramas e desenhos dos
módulos, incluindo a identificação física dos componentes. 
7.8.5. Desenhos dimensionais incluindo vistas frontais, laterais e seções
transversais com dimensões aproximadas e indicações de pesos;
7.8.6. Catálogos dos equipamentos, contendo todas as informações e
características técnicas exigidas;
7.8.7. Diagramas de ligações;
7.8.8. Descrição detalhada dos procedimentos operacionais do sistema;
7.8.9. Diagramas de blocos, detalhando as interligações dos módulos;
7.8.10. Descrição detalhada sobre transporte, montagem e desmontagem do
equipamento;
7.8.11. Plano de manutenção do sistema e toda a instalação com descrição
detalhada de procedimento de manutenção preventiva (periodicidade, rotinas, check-
list, testes) e detalhes de configuração do equipamento.
7.9. Toda a documentação referente aos testes de comissionamento
realizados deve ser entregue à Contratante em meio físico e digital (em arquivo
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zipado encaminhado para o e-mail: projetos.sinfra@ufr.edu.br);
7.9.1. Todos os dados brutos coletados durante o teste de comissionamento
deverão ser disponibilizados em meio eletrônico, com suas respectivas bases de
tempo para quaisquer análises futuras;
7.10. A Contratada deverá oferecer treinamento in loco completo para a
operação, gerenciamento e monitoramento dos sistemas aos servidores e
terceirizados indicados pela Contratante, com os pré-requisitos estabelecidos e nas
dependências da Contratante, sem ônus adicionais;
7.10.1. O objetivo do treinamento é capacitar os futuros operadores e
mantenedores do sistema;
7.10.2. O treinamento deverá ser de no mínimo 08 (oito) horas, dividido em aulas
teóricas e práticas, que deverão ser ministradas no próprio sistema, no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro funcionamento do
sistema;
7.10.3. A duração do treinamento proposto é apenas estimativa. Caso os
objetivos propostos não sejam alcançados pelos funcionários indicados com os pré-
requisitos contratuais, o treinamento deverá continuar, até atingir os objetivos, sem
ônus adicionais para a CONTRATANTE;
7.10.4. A programação do treinamento deverá ser aprovada previamente pela
Contratante, estando coerente com os equipamentos instalados;
7.10.5. Deverá ser emitido certificado de participação no treinamento para os
participantes.
8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
8.1. A partir da Ata de Registro de Preços serão assinados os contratos. O
primeiro contrato contemplará o item 01, a elaboração do projeto executivo de todo
o sistema fotovoltaico a ser implantado e uma parcela do item 02, conforme
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO. Os futuros e eventuais contratos contemplarão parcelas
do item 02, correspondentes à demanda remanescente prevista;
8.2. A gestão contratual será promovida pela Equipe Fiscalização composta
por servidores da UFR, preferencialmente lotados na SINFRA/UFR, a serem
nomeados por portaria específica;
8.3. A Contratada deverá indicar um preposto (a), se possível o responsável
técnico pela execução do objeto, em até 3 dias úteis após a assinatura do contrato,
que irá representá-la durante a execução do contrato. A indicação deve ser realizada
por meio de Carta de Preposto, assinada pelo representante legal da Contratada,
contendo nome, contato telefônico e e-mail do indicado;
8.4. Será utilizado prioritariamente o correio eletrônico como forma de
comunicação e troca de documentações. Os processos de pagamento serão
tramitados via SEI (ou outro sistema que vier a substituí-lo), sendo responsabilidade
da contratada dar início por meio de usuário externo a ser cadastrado;
8.5. A conformidade dos produtos e dos serviços entregues em cada etapa
serão avaliadas de acordo com o projeto e as especificações definidas neste Termo
de Referência;
8.6. Para a primeira contratação, que engloba o item 01 e parcela do item 02,
a conclusão de cada etapa descrita no título anterior, será marcada e medida
conforme abaixo. Para as eventuais contratações subsequentes, de outras parcelas
do item 02, a gestão contratual seguirá a tabela a partir da etapa 04:

Item Etapa Marco
Percentual
do item a

ser medido

Percentual
do item

acumulado

01

01 Elaboração do projeto executivo Entrega do projeto executivo e demais
documentos pertinentes à Fiscalização - -

02 Análise e aprovação do projeto executivo pela
Fiscalização

Aprovação do projeto executivo e demais
documentos 50% 50%

03
Aprovação do projeto executivo pela

concessionária e obtenção de autorizações e
licenças necessárias para a execução

Entrega das autorizações e licenças
emitidas pela concessionária e outros

órgãos, se for o caso
50% 100%

02

04 Montagem dos equipamentos
correspondentes ao contrato assinado

Relatório de vistoria emitido pela
Fiscalização e Projeto As Built elaborado

pela Contratada
50% 50%

05 Vistoria da concessionária e aprovação para
conexão

Entrega da carta de
autorização/aprovação emitida pela

concessionária
20% 70%

06 Comissionamento e entrada em operação Entrega dos laudos de testes e relatórios
previstos para o comissionamento 15% 85%

07 Treinamento da equipe de operação do
sistema

Certificados emitidos pela contratada aos
participantes - 85%

08 Avaliação de desempenho Relatório de análise das faturas emitido
pela Fiscalização 15% 100%

8.7. A Contratada deverá disponibilizar um número telefônico, um endereço
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eletrônico ou outro meio que faça uso para a abertura de chamados para os casos
de manutenção corretiva ou acionamento da garantia, pelo prazo previsto no título
19. Após a abertura do chamado, deverá ser enviado um e-mail para a Contratante
contendo o número do protocolo, o resumo da descrição, data e hora da abertura
do chamado;
8.7.1. A Contratada deverá cumprir e fazer cumprir as seguintes exigências em
caso de necessidade de abertura de chamados:
8.7.1.1. Início do atendimento, no local da instalação, no máximo 2 dias úteis
após o recebimento do chamado;
8.7.1.2. Prazos máximos para conclusão do atendimento, considerando:

I - A substituição de módulos fotovoltaicos: 10 dias úteis;
II - Conserto ou substituição de inversores: 20 dias úteis;
III - Substituição de cabos: 5 dias úteis;
IV - Substituição dos demais componentes eletrônicos do sistema:
5 dias úteis;
V - Demais instalações e serviços envolvidos: 3 dias úteis.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
9.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades
estimadas no projeto a ser elaborado e qualidades a seguir estabelecidas,
promovendo sua substituição quando necessário;
9.2. Gerador fotovoltaico:
9.2.1. Os geradores devem ser instalados e colocados em funcionamento
seguindo rigorosamente o estabelecido pela Resolução Normativa 687/2015 da
ANEEL;
9.2.2. Os sistemas fotovoltaicos devem apresentar perdas globais máximas de
23%. Como perdas globais, entende-se todos os fatores que acarretam diminuição
da energia efetivamente entregue pelo sistema em relação ao valor ideal, ou seja,
considerando apenas a potência pico do sistema e as Horas de Sol Pico (HSP) da
instalação. Fatores de perdas típicos são: perdas do inversor CC/CA; de
sombreamento; sujidades; coeficientes de temperatura; desbalanceamento das
cargas, entre outros;
9.2.3. O gerador fotovoltaico deverá ser composto por módulos idênticos, ou
seja, com mesmas características elétricas, mecânicas e dimensionais;
9.2.4. O gerador será instalado preferencialmente ao nível do solo, conforme
subitem 5.2.4;
9.3. Módulos fotovoltaicos:
9.3.1. Os módulos fotovoltaicos devem ser constituídos por células
fotovoltaicas do mesmo tipo e modelo, feitos de silício mono ou policristalino;
9.3.2. Os módulos devem possuir a certificação INMETRO, além das
certificações: IEC 61215 e IEC 61730, deverá ser entregue os laudos do flash test de
todos os módulos fornecidos, não sendo admitidos aqueles cuja potência medida seja
inferior à nominal;
9.3.3. Os módulos devem ter: eficiência mínima de 15,89% em STC (Standard
Test Conditions); variação máxima de potência nominal em STC de 5%; e, potência
nominal mínima de 330Wp;
9.3.4. Os módulos devem ter, no mínimo, dois diodos de by-pass;
9.3.5. Vida útil mínima de 25 anos, com entrega do Certificado de Garantia do
fabricante; nível máximo de 10% de degradação da potência durante o período de
garantia;
9.3.6. Os conectores devem ter proteção mínima IP67; as caixas de junção
devem ter proteção mínima IP65;
9.3.7. Em condições normais do inversor e na ausência de sombras, os
módulos fotovoltaicos não devem apresentar nenhum fenômeno de “ponto quente”.
9.4. Conectores macho e fêmea:
9.4.1. Todas as conexões entre componentes do sistema deverão ser padrão
MC4, do tipo snaplock, ou similar, que possua mecanismo interno de travamento
para evitar o desacoplamento acidental;
9.4.2. A prova de intempéries e resistentes aos raios UV;
9.4.3. Faixa de temperatura de operação: t (-) ≤ -40°C e t(+) ≥ 80°C;
9.4.4. Índice de proteção ≥ IP67;
9.4.5. Corrente máxima suportada ≥ 30A.
9.5. Inversores:
9.5.1. Todos os inversores devem ser do tipo GRID-TIE, ou seja, projetados
para operarem conectados à rede da concessionária local de energia elétrica na
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frequência de 60 Hz;
9.5.2. A relação entre a potência nominal de cada inversor e a potência nominal
do arranjo (strings) formado pelos módulos fotovoltaicos conectados a ele, não deve
ser inferior a 0,80 e não superior a 1,00;
9.5.3. Deve apresentar eficiência de pico superior a 97% e nível de eficiência
europeia superior a 96,5%;
9.5.4. Os inversores não devem possuir elementos passíveis de substituição
com baixa periodicidade, de forma a propiciar vida útil longa, sem a necessidade de
manutenção frequente;
9.5.5. Devem ser capazes de operar normalmente à potência nominal, sem
perdas, na faixa de temperatura ambiente de 0°C a 45º C;
9.5.6. Os inversores não devem possuir transformador;
9.5.7. A distorção harmônica total de corrente (THDI) do inversor deve ser
menor que 3,5%;
9.5.8. A tensão de saída do conjunto de inversores deve ser compatibilizada ao
nível nominal de utilização da concessionária de energia local;
9.5.9. Os inversores devem atender a todos os requisitos e estar configurados
conforme as normas IEC/EN 61000-6-1/61000-6-2/61000-6-3, IEC 62109-1/2, IEC
62116, NBR 16149 e DIN VDE 0126-1-1, além de possuir certificação do INMETRO;
9.5.10. Os inversores devem ter capacidade de operar com fator de potência de
± 0,9. A regulação do fator de potência deve ser automática, em função da tensão e
corrente na saída do sistema;
9.5.11. Os inversores devem incluir proteção contra o funcionamento em ilha,
respeitando a resposta às quedas de tensão;
9.5.12. Os inversores devem incluir proteção contra reversão de polaridade na
entrada CC, curto-circuito na saída CA, sobretensão e surtos em ambos os circuitos,
CC e CA, proteção contra sobrecorrente na entrada e saída além de proteção contra
sobretemperatura;
9.5.13. Os inversores devem ser conectados a dispositivos de seccionamento
adequados, visíveis e acessíveis para a proteção da rede e da equipe de manutenção;
9.5.14. O quadro de paralelismo dos inversores de cada sistema fotovoltaico,
disjuntores de proteção e barramentos associados, cabos de entrada e saída devem
ser dimensionados e instalados em conformidade com a NBR 5410;
9.5.15. Os inversores devem ter grau de proteção mínimo IP 65; atender a todas
as exigências da concessionária de energia local; possuir display digital para
configuração e monitoramento dos dados; permitir monitoramento remoto e
monitoramento local (com e sem fio);
9.5.16. Vida útil de no mínimo 5 anos, com fornecimento do Certificado de
Garantia do fabricante;
9.5.17. Os inversores devem ser abrigados em locais protegidos das
intempéries.
9.6. Quadros de proteção e controle CC e CA (string boxes):
9.6.1. A associação em paralelo das séries deve ser feita em caixas de conexão,
localizadas na sombra dos módulos, que incluem os seguintes elementos:
9.6.1.1. Todos os fusíveis das séries (quando houver necessidade);
9.6.1.2. Disjuntores de seccionamento; 
9.6.1.3. Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS), entre ambos os polos do
paralelo e entre eles e o sistema de aterramento, dimensionados conforme as
características do sistema instalado e seguindo a Norma NBR IEC 61643-1.
9.6.2. Os fusíveis e dispositivos de proteção contra surtos devem estar em
conformidade com a norma ABNT 5410 e da concessionária de energia;
9.6.3. As caixas de conexão devem ser pelo menos IP65, em conformidade
com as normas pertinentes e devem ser resistentes à radiação ultravioleta. Dentro
das caixas de conexão, os elementos devem ser dispostos de tal forma que os polos
positivo e negativo fiquem tão separados quanto possível, respeitando, minimamente,
as distâncias requeridas pelas normas aplicáveis, reduzindo o risco de contatos
diretos;
9.6.4. Os condutores CC desde as caixas de conexão até a entrada dos
inversores devem ser acondicionados em eletrocalhas ou eletrodutos, com caixas de
passagem seguindo as normas brasileiras de instalações elétricas. 
9.6.5. A queda de tensão nos condutores CC, desde os módulos até a entrada
dos inversores, deve ser inferior a 2% para a corrente de máxima potência do
gerador em STC.
9.7. Estruturas de suporte:
9.7.1. As estruturas de suporte devem estar projetadas para resistir aos
esforços do vento de acordo com a NBR 6123/1988 e a ambientes de corrosão igual
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ou maiores que a categoria C3, em conformidade com a ISO 9223;
9.7.2. As estruturas de suporte devem ser feitas de aço inoxidável, alumínio ou
aço galvanizado e devem atender ao requisito de duração de 25 anos. Os
procedimentos de instalação devem preservar a proteção contra corrosão. Isto
também é aplicável aos parafusos, porcas e elementos de fixação em geral;
9.7.3. Todos os módulos devem estar a uma altura suficiente de modo a
permitir uma ventilação adequada, conforme recomendação do fabricante e ter
separação de pelo menos 1 cm entre os módulos adjacentes;
9.7.4. As estruturas/módulos fotovoltaicos devem ser dispostos de maneira
que permita o acesso à manutenção do sistema em si e demais equipamentos;
9.7.5. As estruturas realizadas ao nível do solo, devem conter bases de
concreto resistentes, e serem instaladas a uma altura que permita o acesso para
limpeza e manutenção dos painéis;
9.7.6. As estruturas realizadas a nível do solo, devem possuir distância mínima
o suficiente para evitar o sombreamento entre os módulos, além de permitir a
passagem de pessoas para manutenção e limpeza. 
9.8. Cabos fotovoltaicos (CC):
9.8.1. Os cabos elétricos, quando instalados ao tempo, devem apresentar as
seguintes características:
9.8.1.1. Ser resistentes a intempéries e à radiação UV; 
9.8.1.2. Apresentar propriedade de não propagação de chama, de auto extinção
do fogo e suportar temperaturas operativas de até 90°C;
9.8.1.3. Ser maleáveis, possibilitando fácil manuseio para instalação;
9.8.1.4. Apresentar tensão de isolamento apropriada à tensão nominal de
trabalho;
9.8.1.5. Apresentar garantia mínima de 5 anos, vida útil de 25 anos e certificação
TUV.
9.9. Proteção, aterramento e SPDA:
9.9.1. Todas as estruturas metálicas e equipamentos devem estar conectados
ao sistema de aterramento, que deve ser dimensionado e executado de forma a
garantir a equipotencialidade, e seguindo as normas para garantir a resistência
ôhmica mínima necessária;
9.9.2. Os módulos fotovoltaicos devem ter DPSs nas caixas de conexão, entre
ambos os polos das conexões em paralelo das strings e entre eles e o condutor de
aterramento;
9.9.3. Toda a instalação, deve ser realizada em conformidade com as normas
NBR 5410 e 5419, inclusive eventuais adaptações necessárias;
9.9.4. Deverão estar inclusas no fornecimento dos equipamentos todas as
proteções exigidas pela concessionária de energia elétrica, Energisa Mato Grosso,
bem como outras que possam ser exigidas.
9.10. Deverão ser usados, quando necessário, os seguintes
materiais:

 

9.10.1. Caixas de passagem em liga de alumínio silício de alta resistência
mecânica e a corrosão, possuindo tampa removível e reversível com um lado
antiderrapante e outro liso, fixada por parafusos de aço galvanizado ou inoxidável,
IP≥ 65;
9.10.2. Conduletes tipo múltiplo fabricados em liga de alumínio de alta resistência
mecânica e a corrosão, com parafusos de mesma característica e junta de vedação
em borracha neoprene ou similar;
9.10.3. Eletrodutos metálicos flexíveis fabricados com fita de aço zincado pelo
processo contínuo de imersão a quente com revestimento externo em camada de
PVC extrudado;
9.10.4. Eletrodutos em aço galvanizado a fogo do tipo médio ou pesado;
9.10.5. Eletrocalhas em chapa de aço contínua com tampa, galvanizada a fogo,
com espessura mínima #18.
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
ou comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis;
10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais
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imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos
serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por
ela propostas sejam as mais adequadas;
10.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme
critérios de medição;
10.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de
serviços da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP
nº 5/2017;
10.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais
como:
10.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada,
devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados,
exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos
serviços de recepção e apoio ao usuário;
10.6.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;
10.6.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da
Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas
no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador
foi contratado; e
10.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores
eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente
para efeito de concessão de diárias e passagens.
10.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento
dos serviços objeto do contrato;
10.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu
recebimento;
10.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Universidade Federal de
Rondonópolis para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das
obrigações pela Contratada; 
10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built",
especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e
notificações expedidas;
10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como
condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
10.11.1. As built, elaborado pelo responsável por sua execução;
10.11.2. Comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;
10.11.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;
10.11.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; 
10.11.5. Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da
obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis;
10.11.6. A reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do
serviço, tendo em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº
8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada
houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666,
de 1993.
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de
Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao
perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;
11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados;
11.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor
(Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;
11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos
serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em
vigor;
11.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja
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familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança
no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
11.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor
responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da
prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa
à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa
da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade
do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme
alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;
11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em
Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja
inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante; 
11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;
11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas
de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;
11.10.  Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante
ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;
11.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
segurança de pessoas ou bens de terceiros;
11.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;
11.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo
a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado;
11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação
pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre
limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e
disciplina;
11.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e
aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às
especificações do memorial descritivo;
11.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;
11.17.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
11.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a
contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de
2015.
11.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do
cumprimento do contrato;
11.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de
vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº
8.666, de 1993.
11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual
ou municipal, as normas de segurança da Contratante;
11.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa
técnica, normas e legislação;
11.23. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no
subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de
25/05/2017:
11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
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sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após
o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;
11.23.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações
técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos
gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais
cabíveis.
11.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;
11.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de
crachá;
11.26. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos
empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço; 
11.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho,
conforme a categoria profissional;
11.28. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em
que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do
serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;
11.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas
Internas da Contratante;
11.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo
contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência
neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
11.31. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de
prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade
para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;
11.32. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas
áreas da Contratante;
11.33. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos
respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as
redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação;
11.34. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
11.35. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças
necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação
aplicável;
11.36. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais
como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições
meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em
relação ao cronograma previsto.
11.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo
11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de
Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS  devidamente aprovado pelo órgão
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da
vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.
11.38. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX,
da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva
medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:
11.38.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou
subprodutos florestais; 
11.38.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador
dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF,
mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei
n° 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislação
correlata;
11.38.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória.
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11.38.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a
CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território
estadual.
11.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos
resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com
as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:
11.39.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá
obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;
11.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente
adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo,
no que couber, aos seguintes procedimentos:
11.39.2.1. Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
resíduos classe A de reservação de material para usos futuros; 
11.39.2.2. Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
11.39.2.3. Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação):
deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas específicas;
11.39.2.4. Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde):
deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas específicas.
11.39.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos
originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota
fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como
em áreas não licenciadas;
11.39.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena
de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de
Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004;
11.40. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:
11.40.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo,
que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva,
utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de
poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
11.40.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não
poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação
correlata;
11.40.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de
preços os custos correspondentes;
11.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços,
por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de
seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao
serviço de engenharia.
11.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente
aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referência
e demais documentos anexos;
11.43. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades
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previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como
atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços
públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades
concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.);
11.44. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que
formarão um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos
segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de
oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução do
empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas, para
posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena compreensão das
informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos:
11.44.1. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções
desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo de Referência e seus
anexos e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificações
técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os
diversos projetos;
12. SUBCONTRATAÇÃO
12.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições:
12.1.1. É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação,
que compreende a elaboração do projeto, o fornecimento e instalação do sistema
fotovoltaico;
12.1.2. É subcontratável as parcelas do objeto que compreendem:
12.1.2.1. Preparo da área que abrigará o SFCR, incluindo limpeza, nivelamento do
terreno e execução de lastro de brita ou similar;
12.1.2.2. Execução de alambrado para cercar o SFCR.
12.2. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica
necessários para a execução do objeto;
12.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratação.
13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em
outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos
os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais
cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado
e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
14.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem
na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993;
14.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para
o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato;
14.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada
com base nos critérios previstos neste Termo de Referência;
14.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento
da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual
à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos
valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na
execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas quantidades e
especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso;
14.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das
ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento
das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº
8.666, de 1993;
14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas
neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão

VGVybW8gZGUgUmVmZXLqbmNpYSBDVVIgLSBQUkVGRUlUVVJBIC0gU00gMjg3MDE3MA==         SEI 23108.046667/2020-16 / pg. 72



contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993;
14.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas
atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de
trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão
do Contrato;
14.9. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar
constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração,
devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.
14.10. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no
Anexo VIII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for
pertinente à contratação. 
14.11. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não
implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
15. RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
15.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento
provisório e definitivo dos serviços, nos termos abaixo: 
15.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto nos
critérios de medição (Item 8), a Contratada apresentará a medição prévia dos
serviços executados no período;
15.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços
previstos para aquela etapa, conforme item 8, estiverem executados em sua
totalidade.
15.1.3. 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.
15.2. O recebimento provisório será realizado pela equipe de fiscalização após
a entrega da documentação acima, da seguinte forma:
15.2.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação
dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se
fizerem necessários.
15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de
faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da
execução do objeto.
15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados,
cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que
sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisório.
15.2.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à
conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções
exigíveis.
15.2.1.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos
serviços executados.
15.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar
Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao
gestor do contrato.
15.2.2.1. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório
circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das
ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização e demais
documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.
15.2.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega
do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do último. 

I - Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo
anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como
realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do
esgotamento do prazo.
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15.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório
dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato
que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo às seguintes
diretrizes: 
15.3.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada
pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento
da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA,
por escrito, as respectivas correções; 
15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 
15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalização;
15.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do
contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor;
15.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
16. PAGAMENTO
16.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias,
contados a partir do recebimento da Nota Fiscal, através de ordem bancária, para
crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado;
16.1.1. 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.
16.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo
do serviço, conforme este Termo de Referência. Considera-se ocorrido o
recebimento da nota fiscal no momento em que o órgão Contratante atestar a
execução do objeto do contrato;
16.3. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio 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 art. 29 da Lei nº 8.666,
de 1993;
16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do
fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31
da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018;
16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do
documento, tais como: 
16.4.1. o prazo de validade; 
16.4.2. a data da emissão; 
16.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante; 
16.4.4. o período de prestação dos serviços; 
16.4.5. o valor a pagar; e 
16.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
16.5. 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;
16.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancária para pagamento;
16.7. Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta ao SICAF
para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
16.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da
Contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
Contratante;
16.9. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de
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contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de
2018;
16.10. 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;
16.11. 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;
16.12. 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;
16.12.1. Será rescindido o contrato em execução com a Contratada inadimplente
no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
máxima autoridade da Contratante.
16.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017,
quando couber.
16.13.1. 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.
16.14.  É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à
empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do
órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.
16.15. 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 * N
* VP

 
I = TX/365

Sendo:
EM: Encargos Moratórios;
N: Número de dias entre a data prevista para pagamento e a
do efetivo pagamento;
VP: Valor da parcela a ser paga;
I: Índice de compensação financeira;
TX: Percentual de taxa anual (6%).

17. REAJUSTE
17.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentação das propostas;
17.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da
Contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um
ano, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da
anualidade.
17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano
será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste;
17.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o
Contratante pagará à Contratada a importância calculada pela última variação
conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice
definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer;
17.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será,
obrigatoriamente, o definitivo;
17.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que
vier a ser determinado pela legislação então em vigor;
17.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes
elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por
meio de termo aditivo.;
17.7. O reajuste será realizado por apostilamento.
18. GARANTIA DE EXECUÇÃO
18.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes
do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e
por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor
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correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
18.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período,
a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá
apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em
dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 
18.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total
do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).
18.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a
promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
18.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá
abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme
item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017.
18.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de: 
18.4.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 
18.4.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato;
18.4.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada;
e  
18.4.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para
com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.
18.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos
os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
18.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em
conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.
18.7. 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.
18.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar
expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
18.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua
vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os
mesmos parâmetros utilizados quando da contratação. 
18.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento
de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no
prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data em que for notificada.
18.11. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que
rege a matéria.
18.12. Será considerada extinta a garantia: 
18.12.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia,
acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de
que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;
18.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato,
caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será
ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item
3.1 do Anexo  VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017. 
18.13. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo
instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à
contratada. 
18.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a
garantia, na forma prevista no Edital e no Contrato.
19. GARANTIA CONTRATUAL
19.1. O prazo de garantia do objeto será de 12 meses, contado a partir da
data do recebimento definitivo do objeto;
19.2. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos
fornecidos em perfeitas condições de uso, abrangendo a realização da manutenção
corretiva dos bens pela própria Contratada, ou, se for o caso, por meio de
assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas;
19.3. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os
defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a
realização de ajustes, reparos e correções necessárias;
19.4. A garantia e assistência técnica prestada ao SFCR deverá englobar todos
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e quaisquer defeitos provenientes de erros ou omissões da Contratada, em especial,
decorrente de matéria-prima, de fabricação, de montagem, de coordenação técnica e
administrativa, bem como deslocamentos, peças, fretes e todas as demais despesas,
sem qualquer ônus ou custo adicional para a Contratante;
19.5. Após a realização dos serviços de manutenção e suporte técnico, a
Contratada, 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.
19.6. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da
garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que
apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças
utilizadas na fabricação do equipamento;
19.7. Durante todo o período de garantia o atendimento deverá ser on-site (no
local onde o equipamento encontra-se instalado), atendendo aos chamados para
conforme subitem 8.7;
19.8. Não sendo possível o reparo do sistema e/ou demais acessórios no local,
as despesas de desinstalação, remoção, transporte e reinstalação, serão de
responsabilidade da Contratada;
19.9. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da
solicitação da Contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica a
Contratante autorizada a contratar empresa diversa para executar os reparos,
ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da
Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda
da garantia dos equipamentos;
19.10. Durante a vigência da garantia nenhuma despesa será cobrada a título de
manutenção dos equipamentos, sejam elas referentes a peças, deslocamentos,
viagens, hospedagens ou de mão de obra, exceto daquelas decorrentes de
negligência, imprudência ou imperícia dos usuários da Contratante, devidamente
identificadas em Relatórios Técnicos emitidos pela Contratada e/ou empresa
responsável pela Assistência Técnica Autorizada. Esses relatórios deverão ter o
ciente e a concordância por parte da Contratante;
19.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e
desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de
penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo
depois de expirada a vigência contratual.
20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da
Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
20.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
20.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
20.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
20.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
20.1.5. Cometer fraude fiscal;
20.1.6. Não mantiver a proposta.
20.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a
Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
20.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das
obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
20.2.2. Multa de:
20.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a
incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração,
no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de
forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem
prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
20.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
20.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
20.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
20.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de
prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25
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(vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão
do contrato;
20.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão
consideradas independentes entre si.
20.2.3. 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;
20.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da
União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco
anos.
20.2.5. 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. 
20.3. As sanções previstas nos subitens 20.2.1, 20.2.3, 20.2.4 e 20.2.5
poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a
dos pagamentos a serem efetuados.
20.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de
acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

 

Tabela 2
INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1
Permitir situação que crie a possibilidade de causar

dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por
ocorrência;

05

2
Suspender ou interromper, salvo motivo de força

maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia
e por unidade de atendimento;

04

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os
serviços contratados, por empregado e por dia; 03

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela
fiscalização, por serviço e por dia; 02

Para os itens a seguir, deixar de:

7 Cumprir determinação formal ou instrução
complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 02

8
Substituir empregado que se conduza de modo

inconveniente ou não atenda às necessidades do
serviço, por funcionário e por dia;

01

9
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos

não previstos nesta tabela de multas, após
reincidência formalmente notificada pelo órgão

fiscalizador, por item e por ocorrência;
03

10 Indicar e manter durante a execução do contrato os
prepostos previstos no edital/contrato; 01

20.5. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de
1993, a Contratada que:
20.5.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
20.5.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
20.5.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração
em virtude de atos ilícitos praticados.
20.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
20.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa
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da União e cobrados judicialmente.
20.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo
máximo de 5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada
pela autoridade competente.
20.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos
causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
20.9. 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.
20.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de
2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa
deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para
ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
20.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos
termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na
unidade administrativa.
20.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos
processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e
prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
20.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
21. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
21.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista
são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
21.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo
fornecedor estão previstos no edital.
21.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor
serão:
21.3.1. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividades pertinentes
em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação,
por meio da apresentação de atestados ou declarações fornecidas por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, conforme este Termo de Referência.
21.3.1.1. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, podendo o pregoeiro
fazer diligências junto à empresa sempre que julgar necessário.
21.3.2. Registro ou inscrição de pessoa jurídica, habilitando-a para execução do
objeto da presente contratação, expedida pelo CREA da circunscrição da licitante,
válida na data da apresentação da proposta;
21.3.3. Declaração de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo III, na qual
deverá constar a qualificação do(s) responsável(is) técnico(s) pela execução do
serviço, registro do profissional junto a CREA (e visto, caso o profissional seja
registrado em outro estado que não o Mato Grosso), devidamente assinada pelo(s)
indicado(s) e representante legal da CONTRATADA;
21.3.4. O responsável técnico deverá ser um profissional de nível superior
habilitado em geração de energia fotovoltaica de acordo com as disposições da
Resolução n. º 218 do CONFEA, e demais normativas do órgão;
21.3.5. Atestado de vistoria (Anexo II), caso o licitante opte por realizá-la, ou
declaração de conhecimento das condições do local (Anexo I), caso a licitante opte
por não realizar a vistoria.
21.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão:
21.4.1. Valor máximo aceitável:  R$ 8.872.985,66 (oito milhões, oitocentos e
setenta e dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos). 
21.4.2. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.
21.5. As regras de desempate entre as propostas são as discriminadas no
edital.
22. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
22.1. O custo total estimado da contratação é de R$ 8.872.985,66 (oito
milhões, oitocentos e setenta e dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais e
sessenta e seis centavos), estimado com base na demanda definida no Estudo
Técnico Preliminar (2842673) e na média de preços obtidos, de acordo com Relatório
de Pesquisa de Preços (2870931), anexos aos autos.
23. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
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23.1. A contratação será realizada por meio de Sistema de Registro de Preços,
portanto não há indicação prévia de dotação orçamentária.

 

ANEXOS
ANEXO I

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LOCAL
 
Declaro que em atendimento ao previsto no Edital de Licitação de Pregão Eletrônico-
SRP, nº. __________, que eu _______________, portador da RG nº __________, e do CPF
nº_________, da empresa __________, endereço_________, CNPJ:__________________,
como seu representante legal para fins da presente declaração, que conhecemos as
condições locais onde serão executados os serviços objeto da licitação em apreço,
tomando plena ciência das condições e dos graus de dificuldade existentes.

________________________, ___/__________/____
Local                                   Data

___________________________________
Assinatura do representante legal

 
 
 
 

ANEXO II
MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA

 

Atesto que a empresa ___________________, CNPJ _________________, sediada na Rua
__________________, na cidade de ____________________, por intermédio de seu
representante, Sr. ________________, portador do documento de identidade n.º
______________ e do CPF n.º _______________, vistoriou o local onde serão realizados
os serviços de instalação do Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede, situado na
Avenida dos Estudantes n.º 5055, Cidade Universitária, Rondonópolis – MT, CEP
78.736-900, para os fins previstos no Instrumento Convocatório correspondente ao
Pregão Eletrônico SRP nº. ___/______.

________________________, ___/__________/____
Local                                   Data

___________________________________
Assinatura

 

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

DECLARO que é (são) responsável (is) técnico (s) pela prestação do serviço, objeto do certame
em referência, o (s) profissional (is) abaixo relacionado (s) e que essa indicação está em
consonância com as normas do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia.

Nome: __________________________

CREA nº. __________________________ Especialidade: _____________

Data de Registro: _____________

Assinatura (Responsável Técnico): __________________________

 

Nome: __________________________

CREA nº. __________________________ Especialidade: _____________

Data de Registro: _____________

Assinatura (Responsável Técnico): __________________________

 

________________________, ___/__________/____
Local                                   Data

___________________________________
Assinatura do representante legal

 

Documento assinado eletronicamente por RENATO TILLMANN BASSINI,
Prefeito(a) do Campus - Prefeitura do CUR, em 28/09/2020, às 11:43,
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conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2870170 e o código CRC FE16CDDF.

Referência: Processo nº 23108.046667/2020-16 SEI nº 2870170
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

01

I

II

III

IV 

ITEM UNIDADE QUANTIDADE

1 und 1

2 kWp 2300

02

COTAÇÃO DATA
PREÇO UNITÁRIO 

COLETADO
DISCREPÂNCIA

1 11/11/2019 R$ 27.500,00 129,17%

2 25/08/2020 R$ 24.000,00 100,00%

3 17/09/2020 R$ 24.882,00 107,35%

4 01/03/2020 R$ 15.000,00 25,00%

5 01/03/2020 R$ 12.000,00 0,00%

6

7

COTAÇÃO DATA
PREÇO UNITÁRIO 

COLETADO
DISCREPÂNCIA

1 09/12/2019 R$ 3.689,78 14,71%

2 25/08/2020 R$ 4.152,57 29,10%

3 17/09/2020 R$ 4.155,69 29,19%

4 16/12/2019 R$ 3.216,67 0,00%

5 05/05/2020 R$ 3.389,00 5,36%

6 17/09/2020 R$ 3.783,08 17,61%

7

FONTE CONSULTADA*

UASG 158718, PE 57/2019, item 2

Considerar

Considerar

Considerar

Desconsiderar

Desconsiderar

UASG 170111, Dispensa 02/2020, 
item 1

UASG 170109, Dispensa 03/2020

OBSERVAÇÃO

Considerar

Considerar

Considerar

Desconsiderar

Considerar

Desconsiderar

ITEM 02

PARÂMETRO UTILIZADO

Relatório de Pesquisa de Preços

PARÂMETROS PARA PESQUISA DE PREÇOS:

PESQUISA

FONTE CONSULTADA*

UASG 70021, PE 66/2019, item: 1

Luz do Sol Energia Solar LTDA
CNPJ: 05.790.965/0001-49

Grupo MS Engenharia LTDA
CNPJ: 37.325.986/0001-80

I

Preencher e anexar este relatório, assim como os documentos comprobatórios, no processo de aquisição 

Elaborado a partir da Instrução Normativa 73/2020 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

I
UASG 158155, PE 1225/2019, 

item 1

I UASG 90005, PE 14/2019, item: 2

IV
Luz do Sol Energia Solar LTDA

CNPJ: 05.790.965/0001-49

IV
Grupo MS Engenharia LTDA
CNPJ: 37.325.986/0001-80

I UASG 158154, PE 63/2019, item 1

I

*se Painel de Preços: UASG, número do pregão/dispensa/inexigibilidade e número do item; se empresa: CNPJ e nome da empresa.

Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico 
gov.br/paineldeprecos, desde que as cotações refiram-se a aquisições 
ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data 
de divulgação do instrumento convocatório

Indicar o número do pregão/dispensa/inexigibilidade e UASG do órgão e anexar ao processo o 
relatório de pesquisa

Aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas 
no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do 
instrumento convocatório

Anexar ao processo comprovantes, tais como ARP/Contrato/Extrato de publicação

Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios 
eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que 
atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de 
até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do 
instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso

Anexar print da tela contendo data e hora de acesso

Pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de 
cotação, desde que os orçamentos considerados estejam 
compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da 
data de divulgação do instrumento convocatório

Quando a pesquisa de preços for realizada com os fornecedores deverá ser encaminhado Termo 
de Cotação observado:
I - prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do objeto a ser 
licitado;
II - obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo:
a) descrição do objeto, valor unitário e total;
b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - 
CNPJ do proponente;
c) endereço e telefone de contato; e
d) data de emissão.
III - registro, nos autos da contratação correspondente, da relação de fornecedores que foram 
consultados e não enviaram propostas como resposta à solicitação

Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II

IV

I

I

IV

DESCRIÇÃO

Elaboração de projeto executivo de sistema de geração de energia fotovoltaica on-gride, incluindo a aprovação deste junto à 
concessionária de energia e outros órgãos pertinentes, seguindo toda a legislação e normativas aplicáveis, bem como as 
exigências presentes no Termo de Referência, para atender às necessidades da Universidade Federal de Rondonópolis.

Fornecimento, instalação, comissionamento e ativação de todos os materiais e equipamentos para o sistema de geração de 
energia fotovoltaica on-gride conforme projeto a ser elaborado e aprovado (item 01) e Termo de Referência, incluindo ativação do 

sistema e efetivação do acesso junto à concessionária de energia, bem como o suporte técnico e o treinamento de operação e 
limpeza do sistema a ser instalado na Universidade Federal de Rondonópolis.

ITEM 01

PARÂMETRO UTILIZADO OBSERVAÇÃO

Página 1 de 2
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

03

ITEM
PREÇO 

UNITÁRIO 01
PREÇO 

UNITÁRIO 02
PREÇO 

UNITÁRIO 03
PREÇO 

UNITÁRIO 04
PREÇO 

UNITÁRIO 05
PREÇO UNITÁRIO 

06
PREÇO UNITÁRIO 

07
DISCREPÂNCIA 

MÁXIMA
PREÇO MÉDIO 

ESTIMADO

1 R$ 27.500,00 R$ 24.000,00 R$ 24.882,00 - - - - 14,58% R$ 25.460,66

2 R$ 3.689,78 R$ 4.152,57 R$ 4.155,69 - R$ 3.389,00 - - 22,62% R$ 3.846,75

04

ID

1

2

3

4

5

05

ITEM COTAÇÃO

1 4

1 5

2 4

2 6

06

ITEM

-

07

Leonardo Alves da Costa SINFRA UFR 3055549

JUSTIFICATIVA

Não há descrição do item contratado que permita a comparação com o item pretendido, gerando dúvidas quanto a possibilidade de atendimento da 
demanda. Além disso, apresenta preço muito inferior em relação às demais cotações, indicando inexequibilidade.

Não há descrição do item contratado que permita a comparação com o item pretendido, gerando dúvidas quanto a possibilidade de atendimento da 
demanda. Além disso, apresenta preço muito inferior em relação às demais cotações, indicando inexequibilidade.

O item incorpora projeto e instalação do sistema, não fazendo diferenciação de preço entre eles, considerá-lo implicaria considerar duas vezes o custo do 
projeto. Ressalta-se que, mesmo considerando o projeto, tal cotação apresenta o preço menor entre as demais, indicando possível inexequibilidade. 

O Termo de Homologação do referido PE foi emitido há mais de um ano, prazo de validade estipulado pela IN 73/2020.

JUSTIFICATIVA

Justificativa para utilização de menos de 3 cotações e/ou utilização de cotações com discrepância superior a 30%

Identificação dos responsáveis pela pesquisa de preços

-

DEFINIÇÃO DO VALOR ESTIMADO

03.114.622/0001-39

O cálculo da média aritmética deve incidir sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros definidos para pesquisa de preços, desconsiderados os 
valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados (discrepância máxima de 30% entre os preços selecionados).

22.415.029/0001-77

22.934.158/0001-71

07.482.728/0001-46

19.925.435/0001-75

Relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas como resposta à solicitação (os comprovantes de envio deverão ser anexados ao 
processo):

RAZÃO SOCIAL CNPJ

 Isofen Energy Engenharia de Sustentabilidade Ltda, através do email licitacao@isofen.com.br

Flash Soluções em Importação e Exportação - através do email lucianoflash@hotmail.com

Tecfasa Brasil Soluções em Eficiencia Energetica  - através do email mzcontax@mzcontax.com.br

Nexsolar Soluções em energia Solar, através do email processual@felixcontabilidade.com.br 

NR Engenharia - através do email nrengenharialtda@gmail.com

SINFRA UFR 192520

NOME SETOR SIAPE

Marcio Venzon

Justificativa para desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados, deverão ser adotados critérios fundamentados:

Página 2 de 2
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Solicitação de Orçamento
2 mensagens

Marcio Venzon <marcio@ufr.edu.br> seg, 24 de ago de 2020 às 14:55
Para: economize.sustentavel@gmail.com

Bom tarde, 

Estamos realizando o processo licitatório para contratação de empresa especializada,
por meio de sistema de registro de preços, para elaboração de projeto e execução da
instalação de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) para atender a demanda da
Universidade Federal de Rondonópolis - MT, conforme condições, quantidades e exigências
descritas na tabela abaixo.

Caso vossa empresa tenha interesse, favor responder esse e-mail, com os valores para
que possamos compor o preço médio e posteriormente a abertura do processo licitatório que
será realizado ainda esse ano.

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO
CATSER UND QTD VALOR DE

REFERÊNCIA

01

Elaboração de projeto
executivo de sistema de
geração de energia
fotovoltaica  on-gride 
incluindo a aprovação
deste junto à
concessionária de
energia e outros órgãos
pertinentes, seguindo
toda a legislação e
normativas aplicáveis,
para atender às
necessidades da
Universidade Federal de
Rondonópolis - MT.

20621 und 1 R$

02 Fornecimento, instalação,
comissionamento e
ativação de todos os
materiais e equipamentos
para o sistema de
geração de energia
fotovoltaica on-gride a ser
instalada no solo,
incluindo todos os
materiais necessários,
ativação do sistema e
efetivação do acesso
junto à concessionária de
energia, bem como o
suporte técnico e o
treinamento de operação
e limpeza do sistema a
ser instalado na

20630 kWp 450 R$
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Universidade Federal de
Rondonópolis - MT.

 

 OBS:

1.        A quantidade a ser orçada refere-se a quantidade mínima a ser contratada
inicialmente, com previsão de contratação total de 2500 Kwp dependendo do projeto e
da disponibilidade de recursos.
2.    O projeto (item 01) deverá contemplar TODA a demanda atual da Universidade, mais
um adicional de 40% para instalações futuras de ampliação.
3.        A instalação de todo o sistema será realizada no solo, devendo ser previsto a
instalação de bases de fixação e todos os suportes necessários para a correta fixação
dos sistemas.
4.       Deverá ser previsto no orçamento o local para acondicionamento dos inversores, a
ser incluso no orçamento.

Qualquer dúvida estamos a disposição,

 Att

--
Professor Dr. Marcio Venzon
Coordenação de Manutenção  e Transporte - SINFRA/UFR
Rodovia Rondonópolis-Guiratinga, KM 06 (MT-270) - Bairro Sagrada Família
CEP: 78.735-910 , Rondonópolis - MT - Brasil

Roberto Carlos <economize.sustentavel@gmail.com> qua, 26 de ago de 2020 às 08:11
Para: Marcio Venzon <marcio@ufr.edu.br>

Bom dia Senhores!

Atendendo a respectiva solicitação venho muito respeitosamente  através deste em anexo apresentar a nossa
melhor proposta para fornecimento da usina solar fotovoltaica em questão.

Desde já agradecemos e ficamos a disposição para quaisquer dúvidas,

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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UC Nº

EMPRESA RESPONSÁVEL PELO PROJETO:

LUZ DO SOL ENERGIA SOLAR LTDA CNP:  05.790.965/0001-49                    
PROJEÇÃO TÉCNICA, COMERCIAL                         : Roberto Carlos  066 9 9216 0187                                                             

EXECUÇÃO E SUPERVISÃO                               economize.sustentavel@gmail.com                                                                                         

JARDIM DAS ORQUIDEAS

PROPOSTA Nº  1421/2020

AVENIDA DOS ESTUDANTES

RONDONÓPOLIS 25/08/2020

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS

6/140134-8

UmVsYXTzcmlvIGRlIFBlc3F1aXNhIGRlIFByZedvcyAoMjg3MDkzMSk=         SEI 23108.046667/2020-16 / pg. 86



Mês de Ref Mês de Ref TOTAL

JAN JAN 49.792,90R$      

FEV FEV 51.083,83R$      

MAR MAR 48.501,97R$      

ABR ABR 46.657,79R$      

MAI MAI 42.508,38R$      

JUN JUN 40.664,20R$      

JUL JUL 42.047,34R$      

AGO AGO 50.253,95R$      

SET SET 48.040,93R$      

OUT OUT 48.686,39R$      

NOV NOV 50.622,78R$      

DEZ DEZ 52.005,92R$      

TOTAL TOTAL R$ 570.866,00

Média de Geração Anual (Kwh): 713.583           
0,80

Economia Potencial (R$): R$ 570.866,00

Quantidade Painel Solar

Estimativa de Produção kwh/mês

60858

TOTAL

62241

63855

60627

53135

50830

52559

62817

60051

58322

63278

65007

449,36

Tarifa (Kw):

713583

DIMENSIONAMENTO DO GERADOR FOTOVOLTAICO

Espaço físico - M²  

53500

12 KG
Potência Nominal do Gerador kwp  
Peso por m2  

Geração ( KWh / mês )

PANORAMA ENERGÉTICO: 

Na última versão do Plano Nacional de Energia (EPE, 2007), há uma projeção de aumento no consumo energia

elétrica no Brasil na ordem de 90% entre 2010 e 2030, no pior cenário. Nesse panorama, se faz necessário além do

aumento da geração, uma diversificação da matriz energética brasileira com outras fontes renováveis, de forma que

o Brasil aumente sua confiabilidade no fornecimento, e ao mesmo tempo mantenha uma matriz energética

sustentável.  

Caso não se diversifique a matriz energética, mais usinas termoelétricas serão acionadas, com um custo

de geração superior aos das fontes renováveis, implicando em aumento nas tarifas de energia cobradas atualmente

(inflação energética de >11%a.a).

01 - CENÁRIO DE CONSUMO/DIMENSIONAMENTO CONSIDERANDO QUE A INCLINAÇÃO DOS PAINEIS

NO TELHADO OU EM SOLO ESTEJA IGUAL A LATITUDE DO LOCAL DE INSTALAÇÃO E SEM CONTRATO DE

DEMANDA JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA: 
De acordo com o levantamento de vossas informações temos a seguinte ESTIMATIVA, OU SEJA, EXPECTATIVA de 

produção mensal e consequentemente o valor em real estmado desta produção: 

Economia ( R$ )

#VALOR!

1800
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01

1124 

M

Os Equipamentos descritos abaixo poderão sofrer alterações de acordo com a disponibilidade de

mercado e estoque.  A Linha de INVERSORES e MÓDULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS instalados por nossa empresa é das Marcas: PHB, 

JINKO, DEY, SUNGROW, GROWATT, YNGLI, RISEN, GCL, OSDA, JA SOLAR,  SHINE WIFI, SENERGY, SERRANA, PERLIGHT, DAH, BYD, 

CANADIAN, CELLS,  ELGIN, DEYE, EAST e ou excepcionalmente marca de tão integro valor conforme disponibilidade em estoque, estes 

equipamentos é o que tem de melhor em eficiência, durabilidade, segurança e aceitabilidade no mercado nacional e internacional.

• Projeto Técnico, Instalação e Ligação do Gerador Fotovoltáico com todos os Componentes (painéis, inversores, cabeamentos, terminais,

conectores MC4, String Box/Qdca, estrutura de fixação);

• Cabeamento elétrico CC e CA incluso na instalação equivalente até 20 metros de distância entre os Painéis Fotovoltáicos e o inversor;

• Elaboração do Projeto de Microgeração Distribuída, conforme REN. 482/687 Aneel, registro e acompanhamento, junto à concessionária

local de energia;

• Frete, Mão de obra de instalação e entrega Técnica;

• Preparação de Infraestrutura para recebimento do cabeamento, condicionamento de quadros de comandos CC/CA e Inversores para a

Instalação do Gerador Fotovoltáico; 

• Aterramento basico dos Painéis Fotovoltáico incluso;

•Atendimento Emergencial para Falhas e Reparos por Defeitos de Fabricação e/ou provindos da Instalação por periodo de 12 Meses e ou 3

visitas de Forma à mão de obra seja Gratuito. Confecionar nos fundo do respectivo imovel uma estrutura metálica para acomodar todos os

painéis que por ventura não coberem no telhado do respectivo imovel em questão; adaptar e ou montar um padrão T 5 conforme exigencia

da concessionaria de energia energisa.

2.2 – EQUIPAMENTOS DA PROPOSTA:

2 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

2.1 - ITENS INCLUSOS NA PROPOSTA: 

2.3 –  GARANTIAS DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS:

3.0 - AMORTIZAÇÃO E RETORNO DE INVESTIMENTO (SIMULAÇÃO) 

2.4 – RESPONSABILIDADES DO COMPRADOR: 
• Preparação de Infraestrutura para cabeamento (eletrodutos), local de fixação totalmente arejado para condicionamento de

quadro de comandos CC/CA E inversores necessários para a instalação da usina solar;

• Preparação e construção de toda infraestrutura civil para recebimento dos paineis em solo corre 100% por conta do

respectivo comprador ou alterações de qualquer natureza necessárias para a instalação aéreas (exceto condições previamente

negociadas em contrato); a adequação a estrutura do prédio, quando necessário (mediante projeto com devido responsável

técnico) ou do solo, onde será instalado o gerador;

• Obras civis para adaptação do telhado e/ou rede elétrica da concessionária ou do imóvel se necessário instalação e ou

readequação do ramal de entrada existente no local;

• Pagamentos referente a implantação do medidor bidirecional quando for o caso;

• Instalação de QC (quadro de circuito), recuperação de telhado e para instalação dos painéis solares e estrutura de fixação de

painel solar fotovoltáico para o solo.

2.5 – REQUISITOS: 

• Existência de uma fonte externa principal de energia elétrica estável e compativel com a usina solar a ser instalada e sinal

de wifi disponivel com qualidade até os inversores da usina solar.

01 PROJETO SOLAR FOTOVOLTAICO COM O VALOR DE R$ 24.000,00

GERADOR FOTOVOLTAICO COMPLETO PARA SOLLO R$ 1.866.000,00

REFERÊNCIA DO INVERSOR

REFERÊNCIA DOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

GARANTIAS DO FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO:
Módulos  Inversores               
10 Anos               5 Anos                     
GARANTIAS LUZ DO SOL:
MO E Execução do Projeto Monitoramento Remoto              Manutenção quando for necessario
12 Meses 12 Meses gratuito                       12 Meses e ou 1 visitas
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1 R$ 0,80 9 R$ 570.866,40 R$ 1.890.000,00 R$ 1.319.133,60

2 R$ 0,87 9 R$ 622.244,38 R$ 1.319.133,60 R$ 696.889,22

3 R$ 0,95 9 R$ 678.246,37 R$ 696.889,22 R$ 18.642,85

4 R$ 1,04 9 R$ 739.288,54 R$ 18.642,85 R$ 720.645,69

5 R$ 1,13 9 R$ 805.824,51 NADA A PAGAR R$ 1.526.470,20

6 R$ 1,23 9 R$ 878.348,72 NADA A PAGAR R$ 2.404.818,92

7 R$ 1,34 9 R$ 957.400,10 NADA A PAGAR R$ 3.362.219,02

8 R$ 1,46 9 R$ 1.043.566,11 NADA A PAGAR R$ 4.405.785,13

9 R$ 1,59 9 R$ 1.137.487,06 NADA A PAGAR R$ 5.543.272,20

10 R$ 1,74 9 R$ 1.239.860,90 NADA A PAGAR R$ 6.783.133,09

11 R$ 1,89 9 R$ 1.351.448,38 NADA A PAGAR R$ 8.134.581,47

12 R$ 2,06 9 R$ 1.473.078,73 NADA A PAGAR R$ 9.607.660,20

13 R$ 2,25 9 R$ 1.605.655,82 NADA A PAGAR R$ 11.213.316,02

14 R$ 2,45 9 R$ 1.750.164,84 NADA A PAGAR R$ 12.963.480,86

15 R$ 2,67 9 R$ 1.907.679,68 NADA A PAGAR R$ 14.871.160,54

16 R$ 2,91 9 R$ 2.079.370,85 NADA A PAGAR R$ 16.950.531,39

17 R$ 3,18 9 R$ 2.266.514,23 NADA A PAGAR R$ 19.217.045,62

18 R$ 3,46 9 R$ 2.470.500,51 NADA A PAGAR R$ 21.687.546,12

19 R$ 3,77 9 R$ 2.692.845,55 NADA A PAGAR R$ 24.380.391,67

20 R$ 4,11 9 R$ 2.935.201,65 NADA A PAGAR R$ 27.315.593,32

21 R$ 4,48 9 R$ 3.199.369,80 NADA A PAGAR R$ 30.514.963,12

22 R$ 4,89 9 R$ 3.487.313,08 NADA A PAGAR R$ 34.002.276,20

23 R$ 5,33 9 R$ 3.801.171,26 NADA A PAGAR R$ 37.803.447,46

24 R$ 5,81 9 R$ 4.143.276,67 NADA A PAGAR R$ 41.946.724,13

25 R$ 6,33 9 R$ 4.516.171,57 NADA A PAGAR R$ 46.462.895,71

449,36GERADOR FOTOVOLTAICO C/ POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR DE:  

DAS GARANTIAS:

AVISTA R$ 1.890.000,00

03 - INVESTIMENTO / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

Saldo Ano Valor Tarifa 
Reajuste 

(%)

Potencial de Economia 

Ano 

Investimento

pendente

A Planilha abaixo ilustra com clareza o retorno do seu investimento. Se você observar a última coluna (SALDO),

temos valores em VERMELHO, que faz referência aos anos de retorno do seu investimento (Coluna 

INVESTIMENTO INICIAL). A coluna quatro (POTENCIAL DE ECONOMIA ANO), em AZUL é o retorno econômico

anual, que será abatido do seu investimento (quinta coluna) e o resultado está na última coluna (SALDO). O

número de linhas em vermelho será referente aos anos que você terá seu investimento de volta. Lembramos

que está tabela refere-se a ganho de produção de energia, não estamos nos referindo a financiamento.
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Nº DE PARC

0

0

04 – PRAZO DE ENTREGA APÓS O PAGAMENTO: 

_____________________________________

Roberto Carlos

Diretor Comercial Rg:139472192/SSP-MS

(66) 9 9216 0187 

_________________________________________

Assintura do Cliente

         CNPJ: 35.854.176/0001-95    

RONDONÓPOLIS 25/08/2020

Validade da proposta: 1 dia util.

 Faça parte de uma tendência mundial de produção e consumo de energia Limpa e sustentável, 

Vale lembrar que esta é uma PROPOSTA COMERCIAL/CONTRATO, podendo ser alterada de acordo com: o prazo 

previsto no item 04 desta proposta; vistoria técnica que amparará o projeto definitivo que será encaminhado a 

concessionária; dificuldade de implantação do sistema; e outros. Ressaltamos ainda que nada ficará mascado para o 

cliente, estando o mesmo ciente das responsabilidades e dos direitos previstos em contrato posteriormente 

confeccionado e registrado se for o caso.

          Aguardamos vossa apreciação quanto às condições preliminares, ficando a disposição para esclarecer 

quaisquer dúvidas adicionais.

* O valor da parcela é uma média, podendo variar de acordo com os meses.

VALOR DA PARCELA

RECURSO PROPRIORECURSO PROPRIO

VALOR FINANCIADO

1.890.000,00R$                    

1.890.000,00R$                    

1.890.000,00R$                    

BANCO

Projeto e solicitação 

Acesso até

(90 dias)após o 

pagamento

Chegada dos 

equipamentos até

(90dias) após

o pagamento

Instalação após a

entrega dos Equipamentos 

(em até 90dias)

Tempo total do 

projeto 100% 

funcionando entre

(90e a 210 dias)

caso a caso

UmVsYXTzcmlvIGRlIFBlc3F1aXNhIGRlIFByZedvcyAoMjg3MDkzMSk=         SEI 23108.046667/2020-16 / pg. 90



R$ 0,00

R$ 20.000.000,00

R$ 40.000.000,00

R$ 60.000.000,00

R$ 80.000.000,00

R$ 100.000.000,00

R$ 120.000.000,00

R$ 140.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

V
al

o
r 

ac
u

m
u

la
d

o
 d

a 
p

o
u

p
ca

ça
 

ge
ra

d
a

Gráfico Comparativo
Custo do Investimento X Retorno financeiro do investimento

Poupança sobre Economia Total TX. 10,7997% a.a Valor do investimento

R
$ 

57
0.

86
6,

40

R
$ 

1.
25

0.
51

1,
39

R
$ 

2.
05

4.
54

6,
46

R
$ 

3.
00

0.
58

2,
96

R
$ 

4.
10

8.
47

3,
24

R
$ 

5.
40

0.
57

9,
90

R
$ 

6.
90

2.
07

6,
11

R
$ 

8.
64

1.
28

0,
80

R
$ 

10
.6

50
.0

32
,4

8

R
$ 

12
.9

64
.1

06
,0

3

R
$ 

15
.6

23
.6

77
,5

1

R
$ 

18
.6

73
.8

42
,1

3

R
$ 

2
2

.1
6

5
.1

9
1

,5
4

R
$ 

26
.1

54
.4

57
,0

0

R
$ 

30
.7

05
.2

25
,8

9

R
$ 

35
.8

88
.7

39
,7

1

R
$

 4
1

.7
8

4
.7

8
2

,6
4

R
$ 

48
.4

82
.6

70
,9

0

R
$ 

56
.0

82
.3

54
,0

1

R
$ 

64
.6

95
.6

40
,4

9

R
$ 

74
.4

47
.5

61
,8

4

R
$ 

85
.4

77
.8

90
,0

5

R
$ 

97
.9

42
.8

25
,9

3

R
$ 

11
2.

01
6.

87
6,

84

R
$ 

12
7.

89
4.

94
5,

16

R$ 0,00

R$ 20.000.000,00

R$ 40.000.000,00

R$ 60.000.000,00

R$ 80.000.000,00

R$ 100.000.000,00

R$ 120.000.000,00

R$ 140.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

V
al

o
r 

 A
n

u
al

 A
cu

m
u

la
d

o
 R

$

ANOS

Poupança acumulada gerada pela economia financeira de energia 
fotovoltaica e remunerada a 100% do CDI

Poupança sobre economia de energia TX. 10,7997% a.a
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JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
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Estimativa anual de economia de energia

Créditos de…
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25/08/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=816848&tipo=t 1/1

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00066/2019

Às 16:46 horas do dia 11 de novembro de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0007418-
90.2019.6, Pregão nº 00066/2019. 

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: Estudo e Projeto - Energia Fotovoltáica
Descrição Complementar: Estudo e projeto - energia fotovoltáica
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 79.133,3200 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: CLAUDREI PRIULI , pelo melhor lance de R$ 27.500,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 08/11/2019
17:20:45 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CLAUDREI PRIULI,

CNPJ/CPF: 23.053.186/0001-42, Melhor lance: R$ 27.500,0000

Homologado 11/11/2019
16:46:26

JOSEMAR DOS
SANTOS RIESGO

Fim do documento
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comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=70021&numprp=662019 1/1

CONSULTA ATA DO PREGÃO
 Visualizar Ata

 
 UASG  70021-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO SUL 

Pregão nº:    Nº 00066/2019 
Modo de Disputa: Decreto 5.450/2005

 
Ata do Pregão - 08/11/2019 17:17 

Resultado por Fornecedor  Declarações 

Voltar  Anexos dos Itens  Termo de Adjudicação   Termo de Homologação  

Avisos
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 Órgão: 25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA

Uasg: 170111 - INSP.REC.FEDERAL CL.A EM PONTA PORA/MS

Data: 03 / 2020

Modalidade: 06 - Dispensa de Licitação
Número da Licitação: 2/2020 Situação: INFORMADO
CNPJ/CPF: 26.313.583/0001-02
Razão Social/Nome: ENNERGI ELETRICA E AUTOMACAO LTDA
Item da Licitação: 00001 Cod. do Serviço: 20621
Identificação Serviço: ESTUDO E PROJETO - ENERGIA FOTOVOLTAICA
Descrição Detalhada do Serviço: 001ESTUDO E PROJETO - ENERGIA FOTOVOLTÁICA
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
Preço Unitário: 15.000,00 Valor Total: 15.000,00

Início  Voltar

04/04/2020 ComprasNet

http://comprasnet.gov.br/livre/Resultado/conrelit06.asp 1/1UmVsYXTzcmlvIGRlIFBlc3F1aXNhIGRlIFByZedvcyAoMjg3MDkzMSk=         SEI 23108.046667/2020-16 / pg. 95



 Órgão: 25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA

Uasg: 170109 - DRF-DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL C.GRANDE/MS

Data: 03 / 2020

Modalidade: 06 - Dispensa de Licitação
Número da Licitação: 3/2020 Situação: INFORMADO
CNPJ/CPF: 16.628.266/0001-13
Razão Social/Nome: GAMA G P INSTALACOES ELETRICAS LTDA
Item da Licitação: 00001 Cod. do Serviço: 20621
Identificação Serviço: ESTUDO E PROJETO - ENERGIA FOTOVOLTAICA
Descrição Detalhada do Serviço: 001ESTUDO E PROJETO - ENERGIA FOTOVOLTÁICA
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
Preço Unitário: 12.000,00 Valor Total: 12.000,00

Início  Voltar

03/04/2020 ComprasNet

http://comprasnet.gov.br/livre/Resultado/conrelit06.asp 1/1UmVsYXTzcmlvIGRlIFBlc3F1aXNhIGRlIFByZedvcyAoMjg3MDkzMSk=         SEI 23108.046667/2020-16 / pg. 96



24/08/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termohom.asp?prgcod=821140&co_no_uasg=90005&numprp=142019&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=&f_coduasg=&f_tpPregao=&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim= 1/2

PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal

Seção Judiciária no Piaui

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00014/2019 (SRP)

Às 18:20 horas do dia 09 de dezembro de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. EDVALDO RODRIGUES DA SILVA,
HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43598420194018011, Pregão nº 00014/2019. 

Resultado da Homologação

GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 3.640.000,0900
Situação: Homologado

Adjudicado para: ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA , pelo melhor lance de R$ 3.270.000,0000 .

Itens do grupo:

 1 - SISTEMA ENERGIA SOLAR - GERACAO ENERGIA ELETRICA

 2 - SISTEMA ENERGIA SOLAR - GERACAO ENERGIA ELETRICA

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: SISTEMA ENERGIA SOLAR - GERACAO ENERGIA ELETRICA
Descrição Complementar: Sistema Infraestrutura (SI) - Infraestrutura referente a implantação da minigeração distribuída do Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFVCR)
que será instalado no edifício sede da SJPI em estrutura tipo CARPORT, o qual terá potência total de 718,2 kWp (718 200 Watts pico) contendo 1.890 (um mil, oitocentos e
noventa) módulos solares fotovoltaicos de 380 Wp (Watts pico) e 05 (cinco) conversores (inversores) solares de 110 kW (110 000 Watts) cada, totalizando 550 kW (550 000
Watts) de potência ativa nas saídas dos inversores. A infraestrutura em questão refere-se a toda parte de limpezas (limpeza superficial do terreno, bota- fora de expurgos
materiais inservível, locação da obra e execução de gabaritos e etc.), movimentação de terra (escavação de valas, regularização, aterro e etc.), fundações das bases de concretos
(forma de madeira, armação em aço, instalação de insertes para base de pilares e etc.), rede de energia (lançamento de eletrodutos Kanaflex, lançamento de cabos de energia,
sistema de aterramento, instalação de caixa de passagem, instalação de quadros de proteções de corrente alternada, instalação de relé de proteção na subestação e etc.)...
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 708.565,9900 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
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Adjudicado para: ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA , pelo melhor lance de R$ 620.000,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 09/12/2019
17:02:05 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA,

CNPJ/CPF:22.415.029/0001-77, Melhor lance : R$ 620.000,0000

Homologado 09/12/2019
18:20:05

EDVALDO RODRIGUES
DA SILVA

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: SISTEMA ENERGIA SOLAR - GERACAO ENERGIA ELETRICA
Descrição Complementar: Sistema Superestrutura (SS) - Implantação da minigeração distribuída do Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFVCR) que será instalado no
edifício sede da SJPI em estrutura tipo CARPORT. O qual terá Potência total de 143,64 kWp (143 640 Watts pico) contendo 378 (trezentos e setenta e oito) módulos solares
fotovoltaicos de 380 Wp (Watts pico) e 01 (um) conversor (inversor) solar de 110 kW (110.000 Watts), totalizando 110 kW (110 000 Watts) de potência ativa na saída do inversor.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 586.286,8200 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA , pelo melhor lance de R$ 530.000,0000 e a quantidade de 5 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 09/12/2019
17:02:06 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA,

CNPJ/CPF:22.415.029/0001-77, Melhor lance : R$ 530.000,0000

Homologado 09/12/2019
18:20:05

EDVALDO RODRIGUES
DA SILVA

Atenção: Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão.

Voltar
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comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=90005&numprp=142019 1/1

CONSULTA ATA DO PREGÃO
 Visualizar Ata

 
 UASG  90005-SEçãO JUDICIáRIA NO PIAUI 

Pregão nº:    Nº 00014/2019 (SRP) 
Modo de Disputa: Aberto/Fechado

 
Ata do Pregão - 09/12/2019 16:38 

Resultado por Fornecedor  Declarações  Anexos de Proposta/Habilitação 

Voltar  Anexos dos Itens  Termo de Adjudicação   Termo de Homologação  

Esclarecimentos   
Documentos de Proposta/Habilitação: anexos enviados no cadastro de propostas 
Anexos dos Itens: anexos enviados por convocação do pregoeiro
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00063/2019 (SRP)

Às 12:01 horas do dia 16 de dezembro de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. FERNANDA AMORIM ROCHA, HOMOLOGA a
adjudicação referente ao Processo nº 23305.015649.2019, Pregão nº 00063/2019. 

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: SISTEMA ENERGIA SOLAR - GERACAO ENERGIA ELETRICA
Descrição Complementar: Fornecimento com instalação de sistema fotovoltaico para geração de energia elétrica, interligado à rede de distribuição da concessionária local, de
potência instalada de 30kWp, nos campi da REGIÃO 1. A aquisição inclui a elaboração do Projeto de Micro Geração de Energia através da Resolução 482.2012 da ANEEL / Conexão
à Rede Elétrica, a aprovação de projeto junto distribuidora de energia local, necessários à execução dos serviços, a ART (Anotações de Responsabilidade Técnica) de projeto,
montagem e execução de todos os trabalhos necessários ao efetivo funcionamento do sistema.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 158.298,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %
Situação: Homologado

Adjudicado para: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 96.500,0000 e a quantidade de 12 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações
Volta de

Fase
12/12/2019
10:55:37 - Volta de Fase para Julgamento

Adjudicado 16/12/2019
11:59:04 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF:

27.500.796/0001-06, Melhor lance: R$ 96.500,0000

Homologado 16/12/2019
12:01:55

FERNANDA AMORIM
ROCHA

Item: 2
Descrição: SISTEMA ENERGIA SOLAR - GERACAO ENERGIA ELETRICA
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Descrição Complementar: Fornecimento com instalação de sistema fotovoltaico para geração de energia elétrica, interligado à rede de distribuição da concessionária local, de
potência instalada de 30kWp, nos campi da REGIÃO 2. A aquisição inclui a elaboração do Projeto de Micro Geração de Energia através da Resolução 482.2012 da ANEEL / Conexão
à Rede Elétrica, a aprovação de projeto junto distribuidora de energia local, necessários à execução dos serviços, a ART (Anotações de Responsabilidade Técnica) de projeto,
montagem e execução de todos os trabalhos necessários ao efetivo funcionamento do sistema
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 13 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 158.298,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %
Situação: Homologado

Adjudicado para: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 95.000,0000 e a quantidade de 13 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações
Volta de

Fase
12/12/2019
10:55:37 - Volta de Fase para Julgamento

Adjudicado 16/12/2019
11:59:58 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF:

27.500.796/0001-06, Melhor lance: R$ 95.000,0000

Homologado 16/12/2019
12:02:12

FERNANDA AMORIM
ROCHA

Item: 3
Descrição: SISTEMA ENERGIA SOLAR - GERACAO ENERGIA ELETRICA
Descrição Complementar: Fornecimento com instalação de sistema fotovoltaico para geração de energia elétrica, interligado à rede de distribuição da concessionária local, de
potência instalada de 30kWp, nos campi da REGIÃO 3. A aquisição inclui a elaboração do Projeto de Micro Geração de Energia através da Resolução 482.2012 da ANEEL / Conexão
à Rede Elétrica, a aprovação de projeto junto distribuidora de energia local, necessários à execução dos serviços, a ART (Anotações de Responsabilidade Técnica) de projeto,
montagem e execução de todos os trabalhos necessários ao efetivo funcionamento do sistema
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 13 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 158.298,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %
Situação: Homologado

Adjudicado para: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 95.500,0000 e a quantidade de 13 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações
Volta de

Fase
12/12/2019
10:55:37 - Volta de Fase para Julgamento

Adjudicado 16/12/2019
12:00:27 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF:

27.500.796/0001-06, Melhor lance: R$ 95.500,0000

Homologado 16/12/2019
12:02:31

FERNANDA AMORIM
ROCHA
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Atenção: Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão.

Voltar
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CONSULTA ATA DO PREGÃO
 Visualizar Ata

 
 UASG  158154-INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO 

Pregão nº:    Nº 00063/2019 (SRP) 
Modo de Disputa: Aberto

 
Ata do Pregão - 03/12/2019 17:30 

Ata Complementar nº 1 - 16/12/2019 10:39 

Resultado por Fornecedor  Declarações  Anexos de Proposta/Habilitação 

Voltar  Anexos dos Itens  Termo de Adjudicação   Termo de Julgamento   Visualizar Recursos   Termo de Homologação  

Avisos
Documentos de Proposta/Habilitação: anexos enviados no cadastro de propostas 
Anexos dos Itens: anexos enviados por convocação do pregoeiro
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Pará

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00057/2019 (SRP)

Às 15:49 horas do dia 05 de maio de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. IDELMA SANTIAGO DA SILVA, HOMOLOGA a
adjudicação referente ao Processo nº 23479018865201920, Pregão nº 00057/2019. 

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: SISTEMA ENERGIA SOLAR - GERACAO ENERGIA ELETRICA
Descrição Complementar: Sistema energia solar - geracao energia eletrica, sistema energia solar - geracao energia
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 91 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 208.762,1800 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 10,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS E S , pelo melhor lance de R$ 194.990,0000 e a quantidade de 91 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações
Volta de

Fase
06/03/2020
15:50:42 - Volta de Fase para Habilitação

Adjudicado 05/05/2020
15:46:54 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS E S, CNPJ/CPF:

22.934.158/0001-71, Melhor lance: R$ 194.990,0000

Homologado 05/05/2020
15:49:13

IDELMA SANTIAGO
DA SILVA

Item: 2
Descrição: SISTEMA ENERGIA SOLAR - GERACAO ENERGIA ELETRICA
Descrição Complementar: Sistema energia solar - geracao energia eletrica, sistema energia solar - geracao energia
Tratamento Diferenciado: -
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Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 115.415,0100 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 10,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS E S , pelo melhor lance de R$ 101.670,0000 e a quantidade de 15 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 05/05/2020
08:54:24 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS E S, CNPJ/CPF:

22.934.158/0001-71, Melhor lance: R$ 101.670,0000

Homologado 05/05/2020
15:49:24

IDELMA SANTIAGO
DA SILVA

Atenção: Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão.

Voltar
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CONSULTA ATA DO PREGÃO
 Visualizar Ata

 
 UASG  158718-UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

Pregão nº:    Nº 00057/2019 (SRP) 
Modo de Disputa: Aberto

 
Ata do Pregão - 12/02/2020 11:16 

Ata Complementar nº 1 - 27/03/2020 15:49 

Resultado por Fornecedor  Declarações  Anexos de Proposta/Habilitação 

Voltar  Anexos dos Itens  Termo de Adjudicação   Termo de Julgamento   Visualizar Recursos   Termo de Homologação  

Esclarecimentos   
Documentos de Proposta/Habilitação: anexos enviados no cadastro de propostas 
Anexos dos Itens: anexos enviados por convocação do pregoeiro
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO)

Regional Brasília

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 01225/2019

Às 16:45 horas do dia 17 de setembro de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BRUNO SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a
adjudicação referente ao Processo nº 012252019, Pregão nº 01225/2019. 

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: SISTEMA ENERGIA SOLAR - GERACAO ENERGIA ELETRICA
Descrição Complementar: Fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários a implantação, na cobertura do Edifício-Sede do SERPRO, de uma micro usina de
geração de energia Fotovoltaica com capacidade instalada de 32,50 kWp, composta por até 100 (cem) módulos. Deverá assegurar que o sistema fotovoltaico instalado por ela
promova a geração mínima anual de 49,93MWh.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 196.516,5800 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: S & G ENGENHARIA E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 122.950,0000 , com valor negociado a R$ 122.000,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 16/09/2019
09:54:34 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: S & G ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.507.940/0001-37, Melhor

lance: R$ 122.950,0000, Valor Negociado: R$ 122.000,0000

Homologado 17/09/2019
16:45:27

BRUNO SILVA DE
OLIVEIRA

Atenção: Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão.
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Voltar
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comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=803010&numprp=12252019 1/1

CONSULTA ATA DO PREGÃO
 Visualizar Ata

 
 UASG  803010-SERPRO - REGIONAL BRASILIA 

Pregão nº:    Nº 01225/2019 
Modo de Disputa: Decreto 5.450/2005

 
Ata do Pregão - 04/09/2019 17:12 

Resultado por Fornecedor  Declarações 

Voltar  Anexos dos Itens  Termo de Adjudicação   Termo de Homologação  

Esclarecimentos    Avisos
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Marcio Venzon <marcio@ufr.edu.br>

Solicitação de Orçamento
1 mensagem

Marcio Venzon <marcio@ufr.edu.br> 24 de agosto de 2020 08:33
Para: licitacao@isofen.com.br

Bom dia,

Estamos realizando o processo licitatório para contratação de empresa especializada,
por meio de sistema de registro de preços, para elaboração de projeto e execução da
instalação de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) para atender a demanda da
Universidade Federal de Rondonópolis - MT, conforme condições, quantidades e exigências
descritas na tabela abaixo.

Caso vossa empresa tenha interesse, favor responder esse e-mail, com os valores para
que possamos compor o preço médio e posteriormente a abertura do processo licitatório que
será realizado ainda esse ano.

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO
CATSER UND QTD VALOR DE

REFERÊNCIA

01

Elaboração de projeto
executivo de sistema de
geração de energia
fotovoltaica on-gride
incluindo a aprovação
deste junto à
concessionária de
energia e outros órgãos
pertinentes, seguindo
toda a legislação e
normativas aplicáveis,
para atender às
necessidades da
Universidade Federal
de Rondonópolis - MT.

20621 und 1 R$

02 Fornecimento,
instalação,
comissionamento e
ativação de todos os
materiais e
equipamentos para o
sistema de geração de
energia fotovoltaica on-
gride a ser instalada
no solo, incluindo todos
os materiais
necessários, ativação
do sistema e efetivação
do acesso junto à
concessionária de
energia, bem como o
suporte técnico e o
treinamento de
operação e limpeza do
sistema a ser instalado

20630 kWp 450 R$
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na Universidade
Federal de
Rondonópolis - MT.

 

 

OBS:

1.    A quantidade a ser orçada refere-se a quantidade mínima a ser contratada
inicialmente, com previsão de contratação total de 2500 Kwp dependendo do projeto e
da disponibilidade de recursos.
2.    O projeto (item 01) deverá contemplar TODA a demanda atual da Universidade, mais
um adicional de 40% para instalações futuras de ampliação.
3.    A instalação de todo o sistema será realizada no solo, devendo ser previsto a
instalação de bases de fixação e todos os suportes necessários para a correta fixação
dos sistemas.
4.    Deverá ser previsto no orçamento o local para acondicionamento dos inversores, a
ser incluso no orçamento.

Qualquer dúvida estamos a disposição, Att

-- 

Professor Dr. Marcio Venzon
Coordenador de Manutenção e transporte - SINFRA/UFR
Universidade Federal de Rondonopolis (UFR)
 Rodovia Rondonópolis-Guiratinga, KM 06 (MT-270) - Bairro Sagrada Família
CEP: 78.735-910 , Rondonópolis - MT - Brasil

Livre de vírus. www.avast.com.
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Marcio Venzon <marcio@ufr.edu.br>

Solicitação de Orçamento
1 mensagem

Marcio Venzon <marcio@ufr.edu.br> 24 de agosto de 2020 08:35
Para: lucianoflash@hotmail.com

Bom dia,

Estamos realizando o processo licitatório para contratação de empresa especializada,
por meio de sistema de registro de preços, para elaboração de projeto e execução da
instalação de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) para atender a demanda da
Universidade Federal de Rondonópolis - MT, conforme condições, quantidades e exigências
descritas na tabela abaixo.

Caso vossa empresa tenha interesse, favor responder esse e-mail, com os valores para
que possamos compor o preço médio e posteriormente a abertura do processo licitatório que
será realizado ainda esse ano.

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO
CATSER UND QTD VALOR DE

REFERÊNCIA

01

Elaboração de projeto
executivo de sistema de
geração de energia
fotovoltaica on-gride
incluindo a aprovação
deste junto à
concessionária de
energia e outros órgãos
pertinentes, seguindo
toda a legislação e
normativas aplicáveis,
para atender às
necessidades da
Universidade Federal
de Rondonópolis - MT.

20621 und 1 R$

02 Fornecimento,
instalação,
comissionamento e
ativação de todos os
materiais e
equipamentos para o
sistema de geração de
energia fotovoltaica on-
gride a ser instalada
no solo, incluindo todos
os materiais
necessários, ativação
do sistema e efetivação
do acesso junto à
concessionária de
energia, bem como o
suporte técnico e o
treinamento de
operação e limpeza do
sistema a ser instalado

20630 kWp 450 R$
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na Universidade
Federal de
Rondonópolis - MT.

 

 

OBS:

1.    A quantidade a ser orçada refere-se a quantidade mínima a ser contratada
inicialmente, com previsão de contratação total de 2500 Kwp dependendo do projeto e
da disponibilidade de recursos.
2.    O projeto (item 01) deverá contemplar TODA a demanda atual da Universidade, mais
um adicional de 40% para instalações futuras de ampliação.
3.    A instalação de todo o sistema será realizada no solo, devendo ser previsto a
instalação de bases de fixação e todos os suportes necessários para a correta fixação
dos sistemas.
4.    Deverá ser previsto no orçamento o local para acondicionamento dos inversores, a
ser incluso no orçamento.

 Qualquer dúvida estamos a disposição,  

 Att, 

-- 
Professor Dr. Marcio Venzon
Coordenador de Manutenção e Transportes - SINFRA/UFR
Universidade Federal de Rondonopolis (UFR)
 Rodovia Rondonópolis-Guiratinga, KM 06 (MT-270) - Bairro Sagrada Família
CEP: 78.735-910 , Rondonópolis - MT - Brasil

Livre de vírus. www.avast.com.
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Marcio Venzon <marcio@ufr.edu.br>

Solicitação de Orçamento
1 mensagem

Marcio Venzon <marcio@ufr.edu.br> 24 de agosto de 2020 08:31
Para: mzcontax@mzcontax.com.br

Bom dia,

Estamos realizando o processo licitatório para contratação de empresa especializada,
por meio de sistema de registro de preços, para elaboração de projeto e execução da
instalação de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) para atender a demanda da
Universidade Federal de Rondonópolis - MT, conforme condições, quantidades e exigências
descritas na tabela abaixo.

Caso vossa empresa tenha interesse, favor responder esse e-mail, com os valores para
que possamos compor o preço médio e posteriormente a abertura do processo licitatório.

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO
CATSER UND QTD VALOR DE

REFERÊNCIA

01

Elaboração de projeto
executivo de sistema de
geração de energia
fotovoltaica on-gride
incluindo a aprovação
deste junto à
concessionária de
energia e outros órgãos
pertinentes, seguindo
toda a legislação e
normativas aplicáveis,
para atender às
necessidades da
Universidade Federal
de Rondonópolis - MT.

20621 und 1 R$

02 Fornecimento,
instalação,
comissionamento e
ativação de todos os
materiais e
equipamentos para o
sistema de geração de
energia fotovoltaica on-
gride a ser instalada
no solo, incluindo todos
os materiais
necessários, ativação
do sistema e efetivação
do acesso junto à
concessionária de
energia, bem como o
suporte técnico e o
treinamento de
operação e limpeza do
sistema a ser instalado
na Universidade

20630 kWp 450 R$
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Federal de
Rondonópolis - MT.

 OBS:

1.    A quantidade a ser orçada refere-se a quantidade mínima a ser contratada
inicialmente, com previsão de contratação total de 2500 Kwp dependendo do projeto e
da disponibilidade de recursos.
2.    O projeto (item 01) deverá contemplar TODA a demanda atual da Universidade, mais
um adicional de 40% para instalações futuras de ampliação.
3.    A instalação de todo o sistema será realizada no solo, devendo ser previsto a
instalação de bases de fixação e todos os suportes necessários para a correta fixação
dos sistemas.
4.    Deverá ser previsto no orçamento o local para acondicionamento dos inversores, a
ser incluso no orçamento.

Caso de dúvidas, estamos a disposição, 

-- 
Professor Dr. Marcio Venzon
Coordenador de Manutenção e Transporte - SINFRA/UFR
Universidade Federal de Rondonopolis (UFR)
 Rodovia Rondonópolis-Guiratinga, KM 06 (MT-270) - Bairro Sagrada Família
CEP: 78.735-910 , Rondonópolis - MT - Brasil

Livre de vírus. www.avast.com.
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Marcio Venzon <marcio@ufr.edu.br>

Solicitação de Orçamento
1 mensagem

Marcio Venzon <marcio@ufr.edu.br> 24 de agosto de 2020 08:41
Para: processual@felixcontabilidade.com.br

Bom dia,

Estamos realizando o processo licitatório para contratação de empresa especializada,
por meio de sistema de registro de preços, para elaboração de projeto e execução da
instalação de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) para atender a demanda da
Universidade Federal de Rondonópolis - MT, conforme condições, quantidades e exigências
descritas na tabela abaixo.

Caso vossa empresa tenha interesse, favor responder esse e-mail, com os valores para
que possamos compor o preço médio e posteriormente a abertura do processo licitatório que
será realizado ainda esse ano.

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO
CATSER UND QTD VALOR DE

REFERÊNCIA

01

Elaboração de projeto
executivo de sistema de
geração de energia
fotovoltaica on-gride
incluindo a aprovação
deste junto à
concessionária de
energia e outros órgãos
pertinentes, seguindo
toda a legislação e
normativas aplicáveis,
para atender às
necessidades da
Universidade Federal
de Rondonópolis - MT.

20621 und 1 R$

02 Fornecimento,
instalação,
comissionamento e
ativação de todos os
materiais e
equipamentos para o
sistema de geração de
energia fotovoltaica on-
gride a ser instalada
no solo, incluindo todos
os materiais
necessários, ativação
do sistema e efetivação
do acesso junto à
concessionária de
energia, bem como o
suporte técnico e o
treinamento de
operação e limpeza do
sistema a ser instalado

20630 kWp 450 R$
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na Universidade
Federal de
Rondonópolis - MT.

 

 

OBS:

1.    A quantidade a ser orçada refere-se a quantidade mínima a ser contratada
inicialmente, com previsão de contratação total de 2500 Kwp dependendo do projeto e
da disponibilidade de recursos.
2.    O projeto (item 01) deverá contemplar TODA a demanda atual da Universidade, mais
um adicional de 40% para instalações futuras de ampliação.
3.    A instalação de todo o sistema será realizada no solo, devendo ser previsto a
instalação de bases de fixação e todos os suportes necessários para a correta fixação
dos sistemas.
4.    Deverá ser previsto no orçamento o local para acondicionamento dos inversores, a
ser incluso no orçamento.

Qualquer dúvida estamos a disposição,

 Att

-- 
Professor Dr. Marcio Venzon
Coordenação de Manutenção  e Transporte - SINFRA/UFR
Universidade Federal de Rondonopolis (UFR)
 Rodovia Rondonópolis-Guiratinga, KM 06 (MT-270) - Bairro Sagrada Família
CEP: 78.735-910 , Rondonópolis - MT - Brasil
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Marcio Venzon <marcio@ufr.edu.br>

Solicitação de Orçamento
1 mensagem

Marcio Venzon <marcio@ufr.edu.br> 24 de agosto de 2020 08:36
Para: nrengenharialtda@gmail.com

Bom dia,

Estamos realizando o processo licitatório para contratação de empresa especializada,
por meio de sistema de registro de preços, para elaboração de projeto e execução da
instalação de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) para atender a demanda da
Universidade Federal de Rondonópolis - MT, conforme condições, quantidades e exigências
descritas na tabela abaixo.

Caso vossa empresa tenha interesse, favor responder esse e-mail, com os valores para
que possamos compor o preço médio e posteriormente a abertura do processo licitatório que
será realizado ainda esse ano.

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO
CATSER UND QTD VALOR DE

REFERÊNCIA

01

Elaboração de projeto
executivo de sistema de
geração de energia
fotovoltaica on-gride
incluindo a aprovação
deste junto à
concessionária de
energia e outros órgãos
pertinentes, seguindo
toda a legislação e
normativas aplicáveis,
para atender às
necessidades da
Universidade Federal
de Rondonópolis - MT.

20621 und 1 R$

02 Fornecimento,
instalação,
comissionamento e
ativação de todos os
materiais e
equipamentos para o
sistema de geração de
energia fotovoltaica on-
gride a ser instalada
no solo, incluindo todos
os materiais
necessários, ativação
do sistema e efetivação
do acesso junto à
concessionária de
energia, bem como o
suporte técnico e o
treinamento de
operação e limpeza do
sistema a ser instalado

20630 kWp 450 R$
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na Universidade
Federal de
Rondonópolis - MT.

 

 

OBS:

1.    A quantidade a ser orçada refere-se a quantidade mínima a ser contratada
inicialmente, com previsão de contratação total de 2500 Kwp dependendo do projeto e
da disponibilidade de recursos.
2.    O projeto (item 01) deverá contemplar TODA a demanda atual da Universidade, mais
um adicional de 40% para instalações futuras de ampliação.
3.    A instalação de todo o sistema será realizada no solo, devendo ser previsto a
instalação de bases de fixação e todos os suportes necessários para a correta fixação
dos sistemas.
4.    Deverá ser previsto no orçamento o local para acondicionamento dos inversores, a
ser incluso no orçamento.

 Qualquer dúvida estamos a disposição,  

 Att, 

-- 
Professor Dr. Marcio Venzon
Coordenador de Manutenção e Transportes - SINFRA/UFR
Universidade Federal de Rondonopolis (UFR)
 Rodovia Rondonópolis-Guiratinga, KM 06 (MT-270) - Bairro Sagrada Família
CEP: 78.735-910 , Rondonópolis - MT - Brasil

Livre de vírus. www.avast.com.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

  

DESPACHO

  
Processo nº 23108.046667/2020-16
Interessado: @interessados_virgula_espaco@
  
À PROPLAD/UFR
Josemar Ribeiro de Oliveira
Pró-Reitor de Planejamento e Administração da Universidade Federal de

Rondonópolis
 
Senhor,
 
A SINFRA/UFR encaminha TR 147-2020, que tem como objeto o Registro

de Preços para contratação de empresa especializada em elaboração de projeto e
execução da instalação de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) para
atender a demanda da Universidade Federal de Rondonópolis.

O processo de contratação será realizado por meio da modalidade de
licitação: Pregão Eletrônico, Sistema de Registro de Preços e, por esse motivo, não
há indicação prévia de dotação orçamentária. Vale ressaltar que consta no Termo de
Referência justificativa para a modalidade de contratação em questão. 

Informamos que, em atendimento a IN 05/2017, constam no processo
os seguintes documentos: 

DFD 2794391;
ETP 2842673;
Termo de Referência (2870170).

Em atenção a IN 40/2020, consta no processo o relatório de pesquisa de
preços 2870931 que indica que o valor total estimado da contratação é de R$
8.872.985,66 (oito milhões, oitocentos e setenta e dois mil novecentos e oitenta e
cinco reais e sessenta e seis centavos) .

Posto isso, esta Coordenação não apresenta nenhum óbice em relação
ao prosseguimento e encaminha para conhecimento, apreciação e tomada de
decisão quanto aos seguintes itens:

Aprovação de Termo de Referência (art. 14 do Decreto 10.024/2019);
Determinação para abertura do processo licitatório (Art. 13, III do Decreto 10.024/2019 );
Designação de pregoeiro e equipe de apoio (Art. 13 e 16 do Decreto 10.024/2019);
Definição de critério de valor: valor estimado ou valor máximo aceitável (art. 15 do Decreto
10.024/2019);
Definição da sigilosidade dos preços (art. 15 do Decreto 10.024/2019);
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Definição do modo de disputa: aberto ou aberto/fechado (art. 31, 32 e 33 do Decreto
10.024/2019);
Caso seja escolhido o modo de disputa aberto, definição do intervalo mínimo entre os lances
(art. 31, 32 e 33 do Decreto 10.024/2019);
Avaliação quanto a dispensa para divulgação da intenção de registro de preços (§ 1º, art. 4º
do Decreto 7.892/2013).

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por PAMELA JORDANA DE MENEZES,
Supervisor(a) de Compras e Patrimônio do CUR - UFMT, em 29/09/2020,
às 08:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2872761 e o código CRC 4B6D94C9.

Referência: Processo nº 23108.046667/2020-16 SEI nº 2872761
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

  

DESPACHO

  
Processo nº 23108.046667/2020-16
Interessado: @interessados_virgula_espaco@
  

A coordenação de Compras e licitação

O PRO REITOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DE RONDONOPOLIS-UFR, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, em
conformidade com a PORTARIA/REITORIA  040 de 20 de Agosto de 2020, examinando os autos
do Processo em epígrafe que trata sobre Registro de Preços para contratação de empresa
especializada em elaboração de projeto e execução da instalação de Sistema Fotovoltaico
Conectado à Rede (SFCR) para atender a demanda da Universidade Federal de Rondonópolis –
UFR.

RESOLVE:

Aprovar o Termo de Referência 147/2020(art. 14 do Decreto 10.024/2019);
Determinar a abertura do processo licitatório (Art. 13, III do Decreto 10.024/2019 ) através
de pregão eletrônico por se tratar de contratação de serviços comuns conforme parecer da
Sinfra CEA (2669937);
Designar como pregoeiro Jailson José de Andrade Siape 2156522 e a Equipe de apoio
composta pelas servidoras Simony Cândida dos Santos SIAPE 1663074 e Regina
Amaral Silva Pinheiro SIAPE nº 2386109 (Art. 13 e 16 do Decreto 10.024/2019);
Definir o critério de valor o do valor máximo aceitável(art. 15 do Decreto 10.024/2019);
Definir que os preços e valores estimados do certame serão divulgados;
Definir o modo de disputa como aberto (art. 31, 32 e 33 do Decreto 10.024/2019);
Definir o intervalo mínimo entre os lances (art. 31, 32 e 33 do Decreto 10.024/2019) em R$
0,01 (um centavo);
Dispensar a divulgação da intenção de registro de preços – IRP com base § 1º, art. 4º do
Decreto 7.892/2013, tendo em vista a necessidade de celeridade no processo devido a
validade do TED ser até 31/12/2020.

Considerando a Portaria nº 046/REITORIA/UFR/2020, DE 10 DE AGOSTO DE 2020 .
Considerando a PORTARIA/PROPLAD/REITORIA/UFR Nº 013, DE 29 DE SETEMBRO DE 2020.
Minute-se o instrumento convocatório e demais providências pertinentes, observando que a
licitação ocorrerá pela UASG da UFR.

Atenciosamente.

 
Documento assinado eletronicamente por JOSEMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA,
Docente da Universidade Federal de Mato Grosso, em 01/10/2020, às
15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2884697 e o código CRC 71E8D959.

Referência: Processo nº 23108.046667/2020-16 SEI nº 2884697
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

  

DESPACHO

  
Processo nº 23108.046667/2020-16
Interessado: @interessados_virgula_espaco@
  
À PROPLAD/UFR
Josemar Ribeiro de Oliveira
Pró-Reitor de Planejamento e Administração da Universidade Federal de

Rondonópolis
 
Prezado Senhor, 
 
Considerando que o Termo de Referência 147-2020 prevê como

modalidade de licitação o Pregão Eletrônico por meio do Sistema de Registro de
Preços - SRP;

Considerando que o Decreto nº 7.892/2013, que regulamenta o Sistema
de Registro de Preços, indica que o mesmo pode ser adotado nas seguintes
hipóteses:

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes
hipóteses:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações frequentes;
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas
parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou
em regime de tarefa;
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;
ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administração.

Considerando que consta no referido Termo de Referência indicação da
necessidade de contratação de forma parcelada, logo justificando a adoção ao
Sistema de Registro de Preços;

Considerando a possibilidade de inclusão nos editais de permissão de
adesão à ata de registro de preços, vale ressaltar que o Tribunal de Contas da União,
no Acórdão n. 2037/2019 - Plenário, entende que o órgão gerenciador do Registro de
Preços deve justificar eventual previsão edilícia de adesão à ata por órgãos ou
entidades não participantes ("caronas") dos procedimentos iniciais, uma vez que a
adesão seria uma possibilidade anômala e excepcional, e não uma obrigatoriedade a
constar necessariamente em todos os editais e contratos regidos pelos Sistema de
Registro de Preços;
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Considerando que a permissão para adesão à ata de registro de preços
possibilita ao órgão não participante (carona), diante da prévia licitação do objeto
semelhante por outros órgãos, com acatamento das mesmas regras que aplicaria
em seu procedimento, reduzir os custos operacionais de uma ação seletiva;

Considerando o Acórdão TCU 2600/2017-Plenário que estabelece o
seguinte:

É irregular a permissão de adesão à ata de registro de preços derivada de
licitação na qual foram impostos critérios e condições particulares às
necessidades do ente gerenciador.

Solicitamos decisão quanto à inclusão da previsão de adesões à ata de
registro de preços por outros órgãos da Administração Pública.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por PAMELA JORDANA DE MENEZES,
Supervisor(a) de Compras e Patrimônio do CUR - UFMT, em 06/10/2020,
às 10:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2896153 e o código CRC A9375D52.

Referência: Processo nº 23108.046667/2020-16 SEI nº 2896153
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

  

DESPACHO

  
Processo nº 23108.046667/2020-16
Interessado: @interessados_virgula_espaco@
  
À
Coordenação de Compras e Licitação
 
Considerando que o objeto do Termo de Referência 147-2020 trata da

elaboração de projeto e execução da instalação de Sistema Fotovoltaico Conectado à
Rede (SFCR) para atender a demanda da Universidade Federal de Rondonópolis;

                          Considerando que foram impostos critérios e condições particulares às
necessidades da UFR, conforme observa-se no referido Termo de Referência.

                          Posto isso, não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente
desta licitação.

Documento assinado eletronicamente por JOSEMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA,
Docente da Universidade Federal de Mato Grosso, em 06/10/2020, às
12:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2896501 e o código CRC 49B3F4C4.

Referência: Processo nº 23108.046667/2020-16 SEI nº 2896501
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 Ambiente: PRODUÇÃO Consultar IRP 06/10/2020 15:34:01 

Pesquisar

*  Filtros da Consulta

 UASG Gerenciadora

*  Parâmetro UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS   Consultar

 N° da IRP

 Situação da IRP (Permite Múltipla Seleção)

*  Parâmetro

Edição
Aberta
Análise/Negociação
Confirmação
Encerrada
Transferida
Cancelada

 Municí pio/UF da UASG Gerenciadora

 UF - UASG Gerenciadora

 Material de Interesse

 Serviço de Interesse

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

Órgão da UASG
Gerenciadora

UASG
Gerenciadora N° da IRP Objeto Situação

da IRP

CPF do
Gestor de
Compras

Responsãvel
Ações

26454 -
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
RONDONÓPOLIS

156677 -
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
RONDONOPOLIS

156677 -
00001/2020

Registro de Preços para contratação de empresa
especializada em elaboração de projeto e execução
da instalação de Sistema Fotovoltaico Conectado à
Rede (SFCR) para atender a demanda da
Universidade Federal de Rondonópolis.

Transferida 023.543.111-
76 Selecionar

Um registro encontrado.

Gestor de Compras IRP Manifestar Interesse Analisar IRP Quadro de IRP Sair
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

  

DESPACHO

  
Processo nº 23108.046667/2020-16
Interessado: Supervisão de Compras e Patrimônio
  

Intenção de Registro de Preço nº. 01/2020

OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa especializada em elaboração de
projeto e execução da instalação de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) para
atender a demanda da Universidade Federal de Rondonópolis.

À Supervisão de Compras e Patrimônio

Considerando a autorização da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração para abertura do
processo licitatório através de Pregão SRP (2884697);

Considerando a decisão pela dispensa da divulgação da Intenção de Registro de Preços
(2884697);

Diante do exposto, encaminhamos o presente processo com o comprovante de cadastro e
transferência da IRP 001/2020 (2898219) para a elaboração do edital do certame.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

JAILSON JOSÉ DE ANDRADE
PREGOEIRO

 

Documento assinado eletronicamente por JAILSON JOSE DE ANDRADE,
Técnico Administrativo em Educação da UFMT, em 06/10/2020, às
16:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2898226 e o código CRC CE10E1EE.

Referência: Processo nº 23108.046667/2020-16 SEI nº 2898226
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LISTAS DE VERIFICAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
ANEXO I DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA 2/2016

Obs.1: Na coluna “ESTADO” preencher apenas com as letras “S”, “N”, “N.A.”, sendo:
S – SIM
N – NÃO
N.A.– NÃO SE APLICA

Obs.2: Na utilização da presente lista deverão ser analisadas e verificadas as consequências para
cada negativa, se pode ser suprida por justificativas ou enquadramentos específicos ou se deve
haver complementação da instrução.

VERIFICAÇÃO COMUM A TODAS AS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS COMUNS ESTADO
S/N/ N.A.

1. Houve abertura de processo administrativo devidamente autuado e numerado,
quando processo físico, ou registrado quando processo eletrônico?

S

2. Consta o documento de formalização da demanda, elaborado pelo setor
requisitante do serviço, nos termos do modelo do Anexo II, IN SEGES 05/2017?

S

3. Encontra-se prevista a exigência de amostra ou prova de conceito para algum
item?

N

4. A autoridade competente da unidade demandante justificou a necessidade da
contratação e aprovou o Termo de Referência?

S

4.1 No caso de contratação por registro de preços, a autoridade competente
justificou a utilização do SRP com base em alguma das hipóteses previstas no
artigo 3º do Decreto nº 7.892 de 23de janeiro de 2013?

S

5. A autoridade competente da unidade demandante definiu o objeto do certame
de forma precisa, suficiente e clara?

S

6. Há autorização da autoridade competente permitindo o início do procedimento
licitatório?

S

7. A autoridade competente designou o pregoeiro e a respectiva equipe de apoio? S
7.1 A equipe de apoio é formada, na sua maioria, por servidoresocupantes de
cargo efetivo ou emprego público, preferencialmente,na entidade promotora da
licitação?

S

8. No caso de licitação para registro de preços a Administração realizou o
procedimento de Intenção de Registro de Preços IRP,visando o registro e a
divulgação dos itens a serem licitados?

S

8.1 No caso de dispensa da divulgação da Intenção de Registrode Preços - IRP, há
justificativa do órgão gerenciador?

S

8.2 No caso de existir órgãos ou entidades participantes, a Administração
consolidou as informações relativas à estimativa individual e total de consumo,
promovendo a adequação dos respectivos termos de referência encaminhados
para atender aos requisitos de padronização e racionalização?

N.A

8.3 A Administração confirmou junto aos órgãos ou entidades participantes a sua N.A
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concordância com o objeto a ser licitado,inclusive quanto aos quantitativos,
preços estimados e termo de referência?
9. Foi realizada ampla pesquisa de preços do objeto da licitação baseada em
critérios aceitáveis na forma prevista na IN nº 73/2020?

S

9.1 Tratando-se de serviço, existe orçamento detalhado em planilhas que expresse a
composição de todos os seus custos unitários baseado em pesquisa de preços
praticados no mercado do ramo do objeto da contratação?

N.A

10. O procedimento licitatório possui a indicação do recurso próprio para a
despesa, caso não seja SRP?

N.A

11. Há minuta de edital e anexos? S
11.1 termo de referência; S
11.2 contrato ou documento assemelhado; S
11.3 ata de registro de preços, se for o caso; S
11.4 planilha de quantitativos e custos unitários, se for o caso. N.A
12. No caso de realizada a licitação por pregão presencial,consta a justificativa
válida quanto à inviabilidade de utilizar-se o formato eletrônico?

N.A

13. O edital prevê a forma de apresentação da proposta comercial,com a
indicação precisa de como o valor deve ser ofertado(total ou por item), incluindo,
caso necessário, a apresentação da planilha de custos?

S

14. O Edital estabelece prazo razoável de validade das propostas comerciais
compatível com a duração do certame e dentro dos prazos previsto na legislação
vigente?

S

15. O edital fixa o prazo de envio de documentos complementares à habilitação de
acordo com a IN nº 1, de 26 de março de2014 (mínimo 120 minutos), pela
ferramenta de convocação de anexo?

S

16. Foram consultados os decretos que dispõem sobre margem de preferência? S
17.Foi prevista a aplicação dos benefícios dispostos nos arts .42 a 49 da Lei Complementar
123, de 14 de dezembro de 2006, e seu regulamento, o Decreto nº 8.538, de 6 de outubro
de 2015?

S

Pamela Jordana de Menezes

Coordenadora de Compras e Licitação/UFR
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___________________________________________________________________ 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Serviços Comuns de engenharia 
Atualização: Julho/2020 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2020/UFR 

(Processo Administrativo SEI n.° 23108.046667/2020-16) 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Universidade Federal de 

Rondonópolis, inscrita no CNPJ 35.854.176/0001-95 por meio da Coordenação de Compras e 

Licitações, sediada na Avenida dos Estudantes, nº 5055, bairro Cidade Universitária, CEP 

78736-900, Rondonópolis/MT, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade 

PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço por lote, sob 

a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global, nos termos da Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 

9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto 

nº 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: XX/XX/XXXX 

Horário: XX:XX 

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.gov.br/compras/pt-br/ 

 

1.        DO OBJETO 

1.1     O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de 

preços para contratação de empresa especializada em elaboração de projeto e execução da 

instalação de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) para atender a demanda da 

Universidade Federal de Rondonópolis, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
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1.2.     A licitação será realizada em grupo único, formados por 02 (dois) itens, conforme 

tabela constante no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os 

itens que o compõem. 

1.3.     O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas 

as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

1.4.   A licitação será realizada de acordo com as regras específicas para o regime de 

execução empreitada por preço global. 

 

2. DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

2.1.     As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais 

adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços. 

3.      DO CREDENCIAMENTO 

3.1.     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. 

3.2.     O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no 

sítio www.gov.br/compras/pt-br/, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura 

de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

3.3.     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. 

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

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

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

sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de 

uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.  

3.5.     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. 

3.5.1.     A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1.     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. 
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4.1.1.   Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

4.2.      Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1.   Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

4.2.2.      Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.2.3.   Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.2.4.    Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

4.2.5.   Que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em 

processo de dissolução ou liquidação; 

4.2.6.    Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.2.7.   Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 

nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);  

4.2.8.    Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução 

Normativa/SEGES nº 05/2017); 

4.2.8.1.   É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na 

forma dos arts. 5º a 7º da Lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta 

licitação se insiram entre as atividades previstas no contrato de gestão 

firmado entre o Poder Público e a organização social (Acórdão nº 

1.406/2017- TCU-Plenário), mediante apresentação do Contrato de Gestão e 

dos respectivos atos constitutivos. 

4.2.9.  sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017. 

4.4.     Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa 

jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área 

responsável pela demanda ou contratação; ou 

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

4.4.1.   Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o 

companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou 

afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da 

Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 

04 de junho de 2010);  

4.5.     Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na 

execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de 

agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão 

contratante. 
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4.6.     Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

4.6.1.   Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49; 

4.6.1.1.  Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas 

de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento 

no certame; 

4.6.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para 

microempresas e empresas de pequeno porte, 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. 

4.6.2   Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos; 

4.6.3   Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;  

4.6.4.   Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.6.5.   Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e 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; 

4.6.6.   Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 

Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

4.6.7.   Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

4.6.8.  Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento 

de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991. 

4.7.     A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

5.1.     Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  
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5.2.     O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3.     Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

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

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

do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.     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.  

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

os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.7.     Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as 

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

negociação e julgamento da proposta. 

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

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público 

após o encerramento do envio de lances.  

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1.    O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

6.1.1.   Valor unitário, quantidade e valor total do item; 

6.1.2. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do 

Termo de Referência. 

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

6.3.     Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na prestação dos serviços, informados conforme o modelo de Proposta de 

Preços, em anexo a este Edital; 

6.3.1.   A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos 

variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso 

o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do 

objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos 

do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 
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6.3.2.   Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele 

superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o 

pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços 

demandados e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e 

cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base na alínea "b" 

do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN 

SEGES/MP n.5/2017.  

6.4.     A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 

nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o 

proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades 

adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

6.5.     Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.6.     O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data 

de sua apresentação. 

6.7.     Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência 

de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

6.7.1.  O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura 

de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos 

termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 

responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso 

verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do 

contrato. 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES 

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

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2.     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.  

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

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
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7.2.3.   A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

estas participarão da fase de lances. 

7.4.     O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

7.5.    Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 

valor consignado no registro.  

7.5.1.   O lance deverá ser ofertado pelo valor do item. 

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

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7       O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado 

e registrado pelo sistema.  

7.8.     O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 

tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 

oferta deverá ser de R$ 0,01 (um centavo).  

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

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

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

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 

minutos do período de duração da sessão pública. 

7.11.    A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 

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

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

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

encerrar-se-á automaticamente. 

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

poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 

sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.  

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

recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.15.     Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.16.     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.  

7.17.     Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 
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vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação.  

7.18.     O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital 

e seus anexos. 

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

7.20.    Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez 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 e empresas de pequeno porte 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 8.538, de 2015. 

7.21.     Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que 

se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor 

lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.22.    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. 

7.23.    Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 

não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa 

e empresa de pequeno porte 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. 

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

de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

7.25.     Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

7.25.1.   Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, 

assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços: 

7.25.1.1.   Prestados por empresas brasileiras;  

7.25.1.2.   Prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.25.1.3.   Prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
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Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

7.26.     Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas ou lances empatados. 

7.27.     Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

7.27.1.   A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes; 

7.27.2.   O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 

(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 

negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital 

e já apresentados.  

7.27.2.1.  É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

7.28.     Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

 

8.            DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1.     Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 

parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

8.2.     A proposta a ser encaminhada deverá conter: 

8.2.1.     Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da 

data de abertura do certame. 

8.2.2.  Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações 

constantes dos projetos elaborados pela Administração; 

8.2.3.   Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em 

moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, 

considerando o modelo de Proposta de Preços anexo ao Edital; 

8.2.3.1.   Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os 

compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e 

quaisquer outros que incidam na contratação do objeto; 

8.2.3.2.   Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados 

mediante o uso da expressão “verba” ou de unidades genéricas. 
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8.2.4.   Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;  

8.2.4.1.   O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá 

observar o cronograma de desembolso máximo por período constante do 

Termo de referência, bem como indicar os serviços pertencentes ao caminho 

crítico da obra. 

8.3     Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 

poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área 

especializada no objeto. 

8.4.     Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo 

VII-A da In SEGES/MP n. 5/2017, que:  

8.4.1.   Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

8.4.2.     Contenha vício insanável ou ilegalidade; 

8.4.3.    Não apresente as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência 

e/ou anexos; 

8.4.4.   Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 

1455/2018 -TCU - Plenário), tanto em custos unitários como no valor global, ou 

que apresentar preço manifestamente inexequível; 

8.5.      Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada 

integral, será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que 

qualquer um dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência 

fixado pela Administração, salvo se o preço de cada uma das etapas previstas no cronograma 

físico-financeiro não superar os valores de referência discriminados nos projetos anexos a 

este edital.  

8.6.     Ainda nessa hipótese, de o regime de execução ser o de empreitada por preço global 

ou empreitada integral, a participação na presente licitação implica a concordância do 

licitante com a adequação de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais 

alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, 

memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu 

conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do 

Decreto n. 7.983/2013.  

8.7.     Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço unitário, será 

desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos 

seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela 

Administração, em conformidade com os projetos anexos a este edital.  

8.8.    Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos 

suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de 

preços ou menor lance que: 

8.8.1.   For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente 

preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
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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. 

8.8.2.   Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores 

àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, 

medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes 

8.9.    O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 2º, da Lei 

nº 8.666, de 1993. 

8.9.1.   Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, 

na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das 

enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para 

que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

8.9.2.    Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) 

da média dos preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua 

imediata desclassificação por inexequibilidade, será obrigatória a realização de 

diligências para o exame da proposta. 

8.10.    Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita. 

8.10.1   Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 

vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata 

8.11    O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas,sob pena de 

não aceitação da proposta.  

8.11.1.   É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

 .       rros no preenc imento da planil a não constituem motivo para a desclassi icação da 

proposta.   planil a poderá ser a ustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, 

desde que não haja majoração do preço. 

8.12.1   O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas; 

 .  . .  Considera-se erro no preenc imento da planil a pass vel de correção a 

indicação de recol imento de impostos e contribuiç es na  orma do Simples 

Nacional, quando não cabível esse regime. 
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8.13.    Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 . 4.     Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, in ormando no “c at” a nova 

data e horário para sua continuidade.  

8.15.    Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, 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. 

8.16.    Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1.    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:   

a) SICAF;   

 b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela  

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   

c) 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).   

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 

Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  

9.1.1.   Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das 

consultas das al neas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa 

Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/); 

9.1.2.   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, 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. 

RWRpdGFsIFBFIFNSUCAwMi8yMDIwICgyODk4NzE0KQ==         SEI 23108.046667/2020-16 / pg. 145

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


___________________________________________________________________ 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Serviços Comuns de engenharia 
Atualização: Julho/2020 

9.1.2.1.  Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se 

houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

 

9.1.2.1.1.   A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 

societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.1.2.1.2.  O licitante será convocado para manifestação previamente à 

sua desclassificação. 

9.1.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.1.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.2.     Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e à qualificação econômica financeira, conforme o disposto na 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018  

9.2.1.   O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à 

data prevista para recebimento das propostas; 

9.2.2.   É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.2.3.   O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, 

§3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

 

9.3.     Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob 

pena de inabilitação. 

9.4.     Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 

relação à integridade do documento digital. 

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

salvo aqueles legalmente permitidos. 
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9.6.     Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se 

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

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

da matriz. 

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

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

9.7.     Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 

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

9.8.    Habilitação jurídica: 

9.8.1.   No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.8.2.   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; 

9.8.3.   Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

9.8.4.   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; 

9.8.5.  Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira 

em funcionamento no País; 

9.8.6.   Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva; 

9.9.     Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.9.1.      Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

9.9.2.  Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 

da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do 

Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

9.9.3.    Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 
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9.9.4.   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; 

9.9.5.   Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual; 

9.9.6.  Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.9.7.  Caso  o licitante seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração 

emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra 

equivalente, na forma da lei; 

 

9.10.     Qualificação Econômico-Financeira: 

9.10.1.   Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do 

licitante; 

9.10.2.   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; 

9.10.2.1.  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; 

9.10.2.2.  É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou 

contrato/estatuto social. 

9.10.3.   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: 

LG =  

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG =  

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC =  Ativo Circulante 
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Passivo Circulante 

 

9.10.4.   As empresas, 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 10% (dez por cento) do 

valor total estimado da contratação ou do item pertinente. 

9.11.     Qualificação Técnica: 

9.11.1.   Registro ou inscrição da empresa licitante expedido pelo CREA (Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia) da circunscrição da licitante, em plena 

validade na data da proposta; 

9.11.2.  Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais 

atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de 

serviço de fornecimento, instalação e comissionamento de unidade geradora solar 

fotovoltaica na categoria minigeração, do tipo conectada à rede (on-grid), com 

capacidade mínima de 100 kWp nominal instalado:  

9.11.2.1.   O(s) Atestado(s) apresentado(s) pela licitante deverá(ão) 

mencionar especificamente local (endereço completo) e data (mês e ano) em 

que foram realizados os serviços. 

9.11.2.2.   Mediante solicitação da UFR, a licitante deverá informar os dados 

de contato do(s) emitente(s) do(s) Atestado(s) (telefone, endereço, e-mail). 

9.11.2.3.   Não será aceito Atestado de serviços ainda não concluídos, 

executados parcialmente ou em andamento, bem como não serão aceitos 

Atestados de trabalhos executados em consórcio. 

9.11.3.   Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do 

serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma 

concomitante;  

9.11.4.   Como requisito de qualificação técnico-profissional a contratada deverá 

apresentar a Declaração de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo III do 

Termo de Referência, na qual deverá constar a qualificação do(s) responsável(is) 

técnico(s) pela execução do serviço, registro do profissional junto a CREA (e visto, 

caso o profissional seja registrado em outro estado que não o Mato Grosso), 

devidamente assinada pelo(s) indicado(s) e representante legal da 

CONTRATADA;  

9.11.4.1.   O responsável técnico deverá ser um profissional de nível superior 

habilitado em geração de energia fotovoltaica de acordo com as disposições 

da Resolução n. º 218 do CONFEA, e demais normativas do órgão; 
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9.11.4.2. Cada profissional deve apresentar a Certidão de Acervo Técnico – 

CAT, expedida pelo CREA, que comprove que o profissional tenha 

executado para órgão ou ente da administração pública direta ou indireta, 

federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa 

privada, o serviço de fornecimento, instalação e comissionamento de gerador 

solar fotovoltaico do tipo conectado à rede (on-grid) com capacidade mínima 

de 40 kWp, vedado expressamente a apresentação de CATs de sistema solar 

fotovoltaico com potência inferior, com o objetivo de alcançar o valor de 

potência requerido pela soma das potências individuais.  

9.11.5.   Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados 

deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega 

da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove 

seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o 

diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e 

Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o 

licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso 

o licitante se sagre vencedor do certame. 

9.11.6.    No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este 

subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 

1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a 

substituição seja aprovada pela Administração. 

9.11.7.   As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as 

informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, 

apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 

contratação e dos correspondentes Atestados de Capacidade Técnica, endereço 

atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de 

engenharia. 

9.11.8   As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar atestado de 

vistoria assinado pelo servidor responsável, conforme Anexo II do Termo de 

Referência, caso o licitante opte por realizá-la; 

9.11.8.1.  O atestado de vistoria, caso o licitante opte por não realizá-la, 

deverá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que conste 

que conhece as condições locais para execução do objeto, conforme Anexo I 

do Termo de Referência, assumindo total responsabilidade por este fato e que 

não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem 

desavenças técnicas ou financeiras com a contratante. 

9.12.   A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 

que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

9.12.1.  A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior 

à fase de habilitação. 
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9.13.    Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno 

porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma 

restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando 

requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.14.    A não-regularização fiscal e trabalhista 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 e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização. 

9.15.    Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, in ormando no “c at” a nova data e  orário para sua 

continuidade. 

9.16.    Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 

9.17.    Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 

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. 

 

10.      DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1.     A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 

02 (duas) horas,  a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1.   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. 

10.1.2.   Apresentar a proposta de preços, devidamente ajustada ao lance vencedor, 

em conformidade com o modelo anexo a este instrumento convocatório. 

10.1.3.   Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante  

vencedor, para fins de pagamento. 

10.2.    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. 

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

Contratada. 

10.3.    Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 
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10.3.1.   Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos 

e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.4.     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. 

10.5.   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. 

10.6.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

11.         DOS RECURSOS 

11.1.    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 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. 

11.2.   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. 

11.2.1.  Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2.  A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

11.2.3.  Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

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. 

11.3.    O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

11.4.    Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

 

12.         DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1.     A sessão pública poderá ser reaberta: 
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12.1.1.   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. 

12.1.2.   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.  

12.2.    Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 

  . . .     convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“c at”), e-mail, de 

acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2.   A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos 

no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

 

13.       DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1.     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. 

13.2.     Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. 

  

14.      DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

14.1.     Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras 

constantes do Termo de Referência. 

 

15.       DA GARANTIA CONTRATUAL 

15.1     Será exigida garantia contratual dos bens fornecidos e dos serviços prestados na 

presente contratação, complementar à legal, conforme prazos mínimos e demais regras 

constantes do Termo de Referência. 

 

16.      DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

16.1.      Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, 
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cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

16.2.    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, preferencialmente via SEI - Sistema Eletrônico de Informações, ou outro sistema 

que vier a substituí-lo, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da data de seu recebimento. 

16.3.   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. 

16.4.    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. 

16.4.1.   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, quando o objeto não atender aos requisitos 

previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; 

 

17.      DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

17.1.     Após regular convocação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento 

equivalente. 

17.2.     O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme 

o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

17.2.1.   Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 

entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá 

encaminhá-lo para assinatura, preferencialmente via SEI - Sistema Eletrônico de 

Informações, ou outro sistema que vier a substituí-lo, para que seja assinado e 

devolvido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.  

17.2.2.   O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 

período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

  

17.3.     O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 

adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

17.3.1.   Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de 

negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

17.3.2.   A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e 

seus anexos; 
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17.3.3.  A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas 

nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração 

previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

 

17.4.     O prazo de vigência da contratação será determinado no momento da assinatura do 

Termo de Contrato, não sendo prorrogável na forma do art. 57, II, da Lei 8.666/93. 

 

17.5.    Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para 

identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou 

entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas 

indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 

2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao 

CADIN. 

17.5.1.   Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de 

contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu 

cadastramento, sem ônus, antes da contratação.  

17.5.2.   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 úteis, 

sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

 

17.6.     Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação 

das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante 

durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.  

 

17.7.    Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 

consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a 

Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis 

a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, 

após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 

documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de 

preços. 

 

18.     DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

18.1.     As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 

estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

19.    DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

19.1.    Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 

Referência, anexo a este Edital. 

 

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

Referência, anexo a este Edital. 

 

21.     DO PAGAMENTO 

21.1.    As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a 

este Edital.  

21.1.1.   É admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este 

Instrumento Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a 

este Edital.  

22.    DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

22.1.    Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que: 

22.1.1.   Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento 

equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

22.1.2.    Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

22.1.3.    Apresentar documentação falsa; 

22.1.4.    Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

22.1.5.    Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

22.1.6.    Não mantiver a proposta; 

22.1.7.    Cometer fraude fiscal; 

22.1.8.     Comportar-se de modo inidôneo. 

22.2.    As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, 

em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 

injustificadamente. 

22.3.    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. 

22.4.    O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 

subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções: 

22.4.1.   Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

22.4.2.   Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 
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22.4.3.   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; 

22.4.4.  Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 

SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

22.4.5.   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; 

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

22.6.     Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato 

lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 

necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 

competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração 

de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

22.7.    A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 

como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 

12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

22.8.    O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 

Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 

participação de agente público.  

22.9.    Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 

conforme artigo 419 do Código Civil. 

22.10.    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. 

22.11.     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. 

22.12.    As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

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

de Referência. 
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23.     DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

23.1.    Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços 

ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

23.2.     A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado 

do certame em relação ao licitante melhor classificado. 

23.3.     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. 

23.4.     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. 

24.      DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

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

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

jailson.andrade@ufr.edu.br. 

24.3.     Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

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

recebimento da impugnação. . 

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

certame. 

24.5.     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 endereço indicado no 

Edital. 

24.6.     O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

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

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

certame. 

24.7.1.   A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.  

24.8.     As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

 

25.      DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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25.1.    Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

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

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

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 

haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

25.3.    Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

25.4.     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. 

25.5.   A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

25.6.    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. 

25.7.    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. 

25.8.    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. 

25.9.      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. 

25.10.     Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

25.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.gov.br/compras/pt-br/. 

25.12.      Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

ANEXO I - Termo de Referência e seus respectivos anexos; 

ANEXO II - Minuta da Ata de Registro de Preços; 

ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato; 

ANEXO IV – Modelo de Proposta de Preços; 

ANEXO V – Cronograma Físico-Financeiro. 
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ANEXO I 

 TERMO DE REFERÊNCIA 147-2020 

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 

1. OBJETO 

1.1. Registro de Preços para contratação de empresa especializada em elaboração de 

projeto e execução da instalação de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) 

para atender a demanda da Universidade Federal de Rondonópolis, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos: 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO 
CÓDIGO 

CATSER 
UND QTD 

VALOR 

UNITÁRIO DE 

REFERÊNCIA 

01 

01 

Elaboração de projeto 

executivo de sistema de 

geração de energia 

fotovoltaica on-gride 

incluindo a aprovação deste 

junto à concessionária de 

energia e outros órgãos 

pertinentes, seguindo toda a 

legislação e normativas 

aplicáveis, que atenda a 

demanda estimada de 2300 

kWp e possa ser executado 

gradualmente em parcelas 

independentes, observando as 

exigências presentes no 

Termo de Referência para 

atender as necessidades da 

Universidade Federal de 

Rondonópolis. 

20621 und 1 R$ 25.460,66 

02 

Fornecimento, instalação, 

comissionamento e ativação 

de todos os materiais e 

equipamentos para o sistema 

de geração de energia 

fotovoltaica on-gride 

conforme projeto a ser 

elaborado e aprovado (item 

01) e Termo de Referência, 

incluindo ativação do sistema 

e efetivação do acesso junto à 

20630 kWp 2300 R$ 3.846,75 
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concessionária de energia, 

bem como o suporte técnico e 

o treinamento de operação e 

limpeza do sistema a ser 

instalado na Universidade 

Federal de Rondonópolis. 

1.2. O objeto da licitação tem natureza de serviço comum de engenharia, conforme título 

4 do presente documento; 

1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são discriminados na tabela acima; 

1.4. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço 

Global. Esclarece-se que a empreitada por preço global tem como característica a 

contratação do serviço por preço certo e total, ou seja, independentemente da 

quantidade efetivamente executada, conforme levantamentos e medições efetuadas. 

Nesse regime de execução, os pagamentos estão vinculados à conclusão de etapas 

previstas, o que força o contratado a cumprir os prazos previamente definidos, pois 

nada recebe até que uma etapa esteja finalizada. 

1.5. O contrato tem a vigência contratual determinada, não sendo prorrogável na forma do 

art. 57, II, da Lei de Licitações. 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A implantação do SFCR tem múltiplas justificativas, que podem ser classificadas em 

duas dimensões principais: econômica e ambiental. Tais dimensões estão 

entrelaçadas e cada justificativa possui aspectos pertinentes a ambas, fundamentadas 

também por diretrizes legais; 

2.2. A utilização de energia solar fotovoltaica reduz o consumo de energia oriunda de 

fontes com maiores impactos ao meio ambiente, como as termelétricas e até mesmo 

as hidroelétricas. A iniciativa também está em harmonia com a Política Nacional de 

Conservação e Uso Racional de Energia contida na Lei nº 10.295, de 17 de outubro 

de 2001, que preconiza a alocação eficiente de recursos energéticos e a preservação 

do meio ambiente; 

2.3. Ainda considerando aspectos legais, o objeto da pretensa contratação está 

em consonância com os critérios, práticas e diretrizes para a promoção 

do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela 

Administração Pública Federal elencados pelo Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 

2012; 

2.4. Por sua vez, a Portaria do MPOG nº 23, de 12 de fevereiro de 2015 estabelece como 

boa prática de gestão e uso de energia elétrica priorizar o emprego de mecanismo de 
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produção de energia in loco, com viabilidade técnica e econômica, bem como a 

utilização de fonte renovável de energia que proporciona economia no consumo 

anual de energia elétrica da edificação. O projeto pretendido se encaixa totalmente 

em tais recomendações; 

2.5. Sob o ponto de vista conceitual, o investimento em energia solar fotovoltaica se 

justifica quando se leva em conta que o Brasil possui recurso solar abundante (1550 a 

2350 kWh/m² por ano) (https://www.portalsolar.com.br/o-que-e-

geracaodistribuida.html); 

2.6. Sob o ponto de vista regulatório, o Brasil vem evoluindo sua legislação de modo 

favorável à energia solar fotovoltaica junto com o conceito de geração distribuída. 

Com a Resolução Normativa nº 482/2012, revisada pela Resolução Normativa nº 

687/2015, da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica –, foi criado o Sistema 

de Compensação de Energia Elétrica. Esse sistema permite que consumidores 

instalem pequenas usinas geradoras, como as de energia solar fotovoltaica, 

microturbinas eólicas, geradores de biomassa, etc. A resolução estabeleceu dois 

modelos, sendo considerada microgeração a instalação de geradores com potência de 

até 75 kW, e minigeração quando acima dessa potência até o valor de 5,0 MW; 

2.7. Sob o ponto de vista econômico, vale ressaltar que, para tornar a energia solar 

fotovoltaica atrativa, foi estabelecido pela ANEEL que quando a quantidade de 

energia gerada for superior à quantidade de energia consumida, os créditos gerados 

poderão ser compensados pelo prazo de até 60 meses. Isso significa que a energia 

gerada em períodos de sol pode ser utilizada para compensar o consumo dos períodos 

sem sol, de forma que o gasto final de energia da edificação seja reduzido. Caso o 

consumidor possua uma outra instalação em seu CPF/CNPJ, ele poderá utilizar os 

créditos excedentes para compensar nessa outra unidade consumidora. Essa 

modalidade de compensação é denominada autoconsumo remoto; 

2.8. O presente projeto, uma vez implantado, passará a ser responsável pela redução dos 

gastos da UFR com energia elétrica por cerca de pelo menos 25 anos de uma forma 

sustentável através do aproveitamento dos potenciais de geração em suas próprias 

instalações, reduzindo a dependência e o custo relativo a fontes externas de energia. 

A geração de energia solar fotovoltaica é, portanto, um elemento que promove a 

sustentabilidade tanto econômica quanto ambiental e está em harmonia com os 

princípios e normas que disciplinam as contratações públicas. 

2.9. Da demanda: 

2.9.1. Para estimativa da demanda da Universidade Federal de Rondonópolis foi 

considerado o consumo de março de 2019 a fevereiro de 2020, período anterior à 

pandemia de COVID-19 no Brasil, tendo em vista que o consumo da instituição 

reduziu 42,04% no período de quarentena e por isso não deve ser avaliado. A 
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tabela abaixo apresenta o consumo (em kWh) e o valor da respectiva fatura para 

o câmpus e a Casa dos Estudantes Universitários: 

 

2.9.2. Com base no levantamento, calcula-se que o consumo atual da UFR, em 

condições normais de funcionamento, é de aproximadamente 195.969,33 

kWh/mês; 

2.9.3. Hoje a instituição possui cerca de 543 colaboradores, entre servidores e 

terceirizados, além de 3800 alunos, sendo em média 212 alunos por curso. Com 

a implantação da estrutura administrativa própria da UFR, está previsto um 

aumento dos colaboradores em 28% a médio prazo, além disso prevê-se também 

a criação de novos cursos, o que aumenta o número de alunos e docentes; 

2.9.4. Com base nos números atuais, estima-se que para cada curso aumenta-se 212 

alunos e 20 docentes, considerando a criação de três novos cursos a médio prazo, 

aumentará a comunidade acadêmica em 14%; 

2.9.5. Portanto, estima-se um aumento total de 42% a médio prazo para a 

comunidade acadêmica da UFR. Tal expansão acarretará a necessidade de 

construção de novas edificações, sendo assim, julga-se que a taxa de expansão 

refletirá diretamente sobre o consumo de energia; 
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2.9.6. Dessa forma, deve-se prever para o sistema uma geração mínima a médio 

prazo de 278.276,45 kWh/mês; 

2.9.7. Com base no Estudo de Viabilidade (protocolo SEI 1997010, página 6), para 

cada 500 kWp instalados gera-se em torno de 60.718 kWh mensais, logo o 

sistema completo a ser instalado deve ter uma potência de geração em torno de 

2.291,55 kWp, para fins de arredondamento será considerado uma demanda total 

de 2.300,00 kWp.   

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

3.1. A pretensa contratação divide-se em dois itens, projeto e instalação, que compõem 

um único lote. Dessa maneira, busca-se otimizar o processo de aprovação do projeto 

executivo junto à concessionária de energia e a obtenção de eventuais licenças 

necessárias à sua implantação; 

3.2. O projeto (item 01) será caracterizado por uma unidade. Para o serviço de instalação 

do sistema (item 02), a unidade definida é o quilowatt pico (kWp) nominal instalado, 

que corresponde a energia máxima gerada pelo sistema (no caso pela parcela a ser 

executada) sob as condições ambientais ideais. A potência de geração de cada parcela 

do sistema é definida pela soma da potência de cada painel que a compõe, sendo que 

a potência do painel é definida pelo fabricante; 

3.3. Dessa forma, a contratação inicial compreenderá o projeto integral (item 01) e, no 

mínimo, a execução de módulo (s) que some (em) 475 kWp (parcela do item 02); 

3.4. A quantidade mínima de cada eventual contratação subsequente será de 30 kWp e 

corresponderá à instalação completa para ampliação do sistema de geração de energia 

fotovoltaica da UFR, dimensionado conforme o projeto e as diretrizes do Termo de 

Referência, atendendo todas as especificações técnicas neles contidas; 

3.5. A execução gradual das parcelas permitirá economizar recursos tão logo seja 

possível, já que após a finalização, cada uma produzirá energia independentemente. 

Como a execução do sistema completo dependerá da disponibilidade orçamentária, o 

órgão terá a liberdade de prosseguir com a expansão do sistema quando possível, 

executando mais módulos, para uma maior capacidade de geração. Além disso, a 

economia gerada por uma parcela já instalada poderá ser destinada à execução das 

parcelas faltantes, tornando o projeto de autossuficiência em energia mais veloz; 

3.6. São facultativas à Administração as contratações subsequentes do item 02, que 

correspondem aos 1825 kWp restantes. 
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4. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO 

FORNECEDOR 

4.1. O objeto trata da contratação de serviços comuns de engenharia, sem dedicação 

exclusiva de mão de obra, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, 

em sua forma eletrônica, nos termos do parágrafo único, do Art. 1º, da Lei 10.520, de 

2002, uma vez que seus padrões de desempenho e qualidade puderam ser 

objetivamente definidos neste Termo de Referência, por meio de especificações 

usuais praticadas no mercado em que se inserem; 

4.2. A utilização de pregão eletrônico para a presente contratação encontra fundamento 

no parecer número 00051/2019/DECOR/CGU/AGU, cuja ementa é transcrita abaixo: 

“ M NT : DIR ITO  DMINISTR TIVO. R SOLUÇÃO Nº  .  6/ 0 9 DO 

CONFEA. OBRAS E SERVIÇOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA E DA 

AGRONOMIA. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. ANÁLISE 

JURÍDICA. 

I – É possível a licitação de serviços de engenharia através da modalidade pregão, 

quando tais serviços são caracterizáveis como serviços comuns, nos termos da Lei 

nº 10.520/2002. 

II - A Resolução nº 1.116, de 26/04/2019, do Conselho Federal de Engenharia e 

Agronomia – CONFEA não deve nem pode produzir efeitos restritivos em relação à 

compreensão do agente público competente acerca do enquadramento de um 

determinado serviço de engenharia como serviço comum. 

III - Diante do dilema decisório acerca da caracterização de um determinado serviço 

de engenharia como comum, o agente público federal deve agir de forma técnica, 

lastreado nos elementos apresentados pela Lei nº 10.520/2002 e na pertinente 

regulamentação dos competentes órgãos do Poder  xecutivo Federal.”. 

4.3. A contratação será realizada pelo Sistema de Registro de Preços, tendo em vista a 

necessidade da contratação de forma parcelada, conforme indicado no item 3 deste 

Termo de Referência. Destaca-se que o Decreto n. 7.892/2013, que regulamenta o 

Sistema de Registro de Preços, admite a sua adoção nas seguintes situações: 

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses: 

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 

contratações frequentes; 

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas 

ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de 

tarefa; 

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; ou 

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o 

quantitativo a ser demandado pela Administração. 

4.4. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, 

de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, 

previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada. 
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4.5. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 

Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que 

caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

5.1. Das legislações e normativas: 

5.1.1. Os serviços executados e os materiais empregados deverão obedecer a todas as 

legislações e Normas Brasileiras (NBR) pertinentes ao objeto, existentes ou que 

venham a ser editadas, bem como as normas internacionais consagradas, na falta 

das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou para 

melhor complementar os temas previstos por elas. À guisa de ilustração, cita-se 

as seguintes legislações e normativas: 

a) Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 – Institui a modalidade do pregão; 

b) Decreto nº 9.507/2018; 

c) Decreto nº 5.450/2005; 

d) Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

e) IN n. º 01/ SLTI, de 19 de janeiro de 2010 – que dispõe sobre critérios 

de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços 

ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional; 

f) Lei n. º 10.295, de 17 de outubro de 2001 – que dispõe sobre a Política 

Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia; 

g) Portaria n. º 23, de 12 de fevereiro de 2015, que estabelece boas 

práticas de gestão e uso de energia elétrica e de água nos órgãos e entidades 

da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dispõe 

sobre o monitoramento de consumo desses bens e serviços; 

h) As normas do Instituto Nacional de Metrologia – INMETRO e suas 

regulamentações; 

i) Os regulamentos da concessionária local, Energisa Mato Grosso; 

j) As prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao 

emprego, uso, transporte e armazenagem dos produtos; 

k) As Normas Regulamentadoras aplicáveis do Ministério da Economia, 

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho; 

l) NBR 5410 - Execução de instalações elétricas de baixa tensão; 

m) NBR 5471 - Condutores elétricos; 

n) NBR 5419 - Proteção contra descargas atmosféricas; 

o) NBR 16274 - Sistemas fotovoltaicos conectados à rede - Requisitos 

mínimos para documentação, ensaios de comissionamento, inspeção e 

avaliação de desempenho; 

p) NBR 11876 - Módulos fotovoltaicos - Especificação; 

q) NBR 16149 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Características da interface 

de conexão com a rede elétrica de distribuição; 
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r) NBR 16150 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Características da interface 

de conexão com a rede elétrica de distribuição – Procedimento de ensaio de 

conformidade; 

s) NBR IEC 62116 - Procedimento de ensaios de anti-ilhamento para 

inversores de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica; 

t) NBR IEC 61643-1/2007 - Dispositivos de proteção contra surtos em 

baixa tensão; 

u) IEC 61215 - Terrestrial photovoltaic (PV) modules. Design 

qualification and type approval Test requirements; 

v) IEC 61646 - Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design 

qualification and type approval; 

w) IEC 61730 - Photovoltaic (PV) Module Safety Qualification; 

x) IEC 61345 - UV Test for photovoltaic (PV) modules; 

y) IEC 62446 - Photovoltaic (PV) Systems - Requirements For Testing, 

Documentation And Maintenance; 

z) PRODIST. Módulo 3 – Acesso ao Sistema de Distribuição; 

aa) Resolução ANEEL 482/2012; 

bb) Resolução ANEEL 687/2015. 

5.2.   Projeto executivo: 

5.2.1. A elaboração do projeto executivo inclui o dimensionamento, as memórias de 

cálculo, os desenhos, as especificações técnicas de materiais e de equipamentos, 

o dimensionamento dos sistemas necessários à proteção do SFCR (como o 

aterramento, SPDA e outros eventualmente necessários), o cronograma de 

execução, ART - Anotação de responsabilidade técnica - de profissional 

qualificado conforme resoluções do sistema CONFEA/CREA, aprovação junto a 

concessionária de energia, e todos os demais documentos necessários e 

suficientes para caracterizar todos os serviços relacionados à execução da 

instalação do SFCR; 

5.2.2. O sistema deve ser composto por parcelas a serem executadas 

independentemente; 

5.2.3. O sistema de geração fotovoltaica deverá ser dimensionado para gerar o 

máximo de energia possível, respeitando as limitações de área disponível e as 

limitações impostas pelas possibilidades de conexão com a rede da 

concessionária, levando-se em consideração a classificação da unidade 

consumidora e da potência disponibilizada pela concessionária; 

5.2.4. A instalação do sistema será ao nível do solo, nas áreas indicadas na Figura 1. 

Outras áreas poderão ser consideradas e indicadas pela Contratante, desde que se 

apresentem viáveis à implantação do sistema; 
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Figura 1 – Vista aérea da UFR com área prevista para a instalação do SFCR, indicada em laranja 

(1,30 ha). 

5.2.5. Deve ser previsto em projeto o isolamento com alambrado, estilo padrão da 

instituição, da área que abrigará o SFCR de modo a restringir o acesso ao 

sistema, preservando tanto os equipamentos como a segurança de terceiros; 
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5.2.6. Para elaboração do projeto executivo a Contratada deve realizar análise prévia 

da área, das instalações elétricas e de SPDA, com elaboração de relatório 

técnico, tendo em conta também o acesso ao sistema e toda estrutura necessária 

ao seu funcionamento; 

5.2.7. O projeto executivo deverá ainda ser realizado a partir de simulação de 

produção anual de energia através de software especializado que permita simular 

as características reais dos equipamentos a serem instalados, os dados 

climatológicos da localidade, as influências de sombras, da inclinação dos 

módulos e de demais fatores na geração de energia do sistema fotovoltaico; 

5.2.8. Na arquitetura do sistema de geração fotovoltaica deverá ser considerado que 

a topologia da rede elétrica deverá permitir que se realizem medições em tempo 

real para balanço de energia gerada, consumida e exportada. Tais medições serão 

objeto de monitoramento e gerenciamento remoto pelo sistema especificado no 

subitem 5.4; 

5.2.9. O projeto executivo deverá prever preparo da superfície de instalação dos 

painéis, como limpeza e nivelamento da área, execução de lastro de brita ou 

similar que impeça o desenvolvimento de vegetação e permita a drenagem local; 

5.2.10. O projeto executivo ainda deverá conter memorial de cálculo, memorial de 

quantitativos, memorial de especificações de todos os equipamentos e qualquer 

outro documento necessário (manuais, catálogos, guias, etc.) que comprovem o 

atendimento às exigências técnicas descritas neste Termo de Referência e 

contenham informações quanto ao armazenamento, estocagem e instalação do 

sistema. Além de detalhes e desenhos técnicos contendo todas as informações 

necessárias para a instalação dos painéis, das strings, dos inversores, da estrutura 

de suporte e demais componentes do sistema, com as respectivas Anotações de 

Responsabilidade Técnica (ARTs); 

5.2.11. Os desenhos deverão conter carimbo com assinatura do (s) engenheiro (s) 

responsável (eis) pelo projeto, constando seu (s) registro (s) ou visto (s) no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso (CREA-MT); 

5.2.12. A documentação de projeto deverá estar em conformidade com a IEC 62446, 

incluindo os dados básicos do sistema e as informações relacionadas com o 

projeto executivo, contendo, pelo menos: 

a) Localização do projeto e data de elaboração; 

b) Capacidade do sistema (CA e CC); 

c) Especificações detalhadas dos módulos fotovoltaicos e inversores: 

fabricante, modelo, quantidade, eficiência, potência, etc; 

d) Identificação dos projetistas responsáveis técnicos pelo sistema, bem 

como a respectiva ART; 

e) Diagramas unifilar e trifilar do SFCR; 
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f) Especificações gerais dos arranjos: 

i. Desenhos de layout dos arranjos; 

ii. Número de módulos por string; 

iii. Número de strings; 

iv. Informações das strings; 

v. Tipo de cabo utilizado na string, seção e comprimento; 

g) Especificações dos dispositivos de proteção contra sobretensão; 

h) Especificações do sistema de Aterramento e SPDA; 

5.3. Serviços de infraestrutura e instalação: 

5.3.1. Deve-se executar todos os serviços previstos em projeto de modo a garantir o 

perfeito funcionamento do sistema, além de: 

a) Caminhos e passarelas necessários e suficientes para acesso e 

manutenção aos geradores fotovoltaicos, caixas de conexão e equipamentos 

existentes na instituição que terão seu acesso prejudicado (sistemas de 

tratamento de esgoto, instalações hidrossanitárias, etc.); 

b) A construção de bases e fundações necessárias para a instalação dos 

sistemas, com instalação dos apoios/suportes; 

c) A construção de dutos para as linhas do sistema; 

d) Construção de alambrado, no estilo padrão da instituição, para 

isolamento da área que abrigará o SFCR. 

5.3.2. Nas instalações e montagens deverão ser utilizados todos os EPIs e EPCs 

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

normas regulamentadoras: NR6, NR10 e NR35; 

5.3.3. Nenhum trabalhador da equipe poderá executar suas funções, sem estar 

portando e utilizando os EPI necessários; 

5.3.4. Todos os procedimentos, serviços e custos para a instalação do sistema correm 

por conta da Contratada, desta forma é importante o conhecimento do local 

(realizar a visita técnica) antes da elaboração da proposta financeira e 

principalmente do projeto; 

5.3.5. Depois de realizada a instalação, deve-se realizar o start-up e o 

comissionamento do sistema verificando sua funcionalidade, realizando todos os 

testes necessários e corrigindo eventuais inconformidades, devendo haver o 

acompanhamento por no mínimo duas faturas fechadas.  

5.4. Monitoramento remoto: 

5.4.1. Deverá ser fornecido sistema de monitoramento web e celular, responsável por 

coletar e monitorar todos os dados do sistema fotovoltaico instalado, devendo 

enviar pelo menos, as seguintes informações: 

a) A energia gerada (diária, mensal, anual) em kWh; 
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b) Tensão e corrente CC por inversor;  

c) Tensão e corrente CA por inversor;  

d) Potência em kW CA de saída por inversor;  

e) Gerenciamento de alarmes;  

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

5.4.2. Cada módulo de geração fotovoltaica deverá ser fornecido com capacidade 

para gerenciamento remoto através de sistema de supervisão capaz de manter 

base de dados em tempo real das variáveis de monitoramento e seu registro 

histórico, bem como os registros de eventos dos equipamentos principais 

(inversores, painéis, etc.) e auxiliares (dis untores gerais, DPS’s, etc.); 

5.4.3. A plataforma e demais recursos escolhidos para implementação do sistema de 

gerenciamento remoto deverão oferecer capacidade para expansão a fim de 

permitir o monitoramento conjunto de todos os futuros módulos de geração 

fotovoltaica da UFR. 

5.4.4. O sistema de monitoramento deve estar disponível durante toda a vida útil do 

SFCR sem custos adicionais para a Contratante. Em casos de atualizações do 

software, estas devem ser disponibilizadas à Contratante sem ônus. 

5.5. Projeto As Built: 

5.5.1. Antes da realização do comissionamento a Contratada deverá entregar em 

meio digital, arquivo editável “.dwg” e em “.pd ”, o As Built da parcela do 

sistema instalada, o qual será conferido durante o processo, e, caso haja 

necessidade, adaptado para atender às exigências feitas. 

5.5.2. Em caso de adaptações das instalações após o comissionamento, o As Built 

deverá ser retificado e entregue a Contratante, também por meio digital. 

5.6. Comissionamento: 

5.6.1. Avaliação inicial: 

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

conectores e quadros; 

b) Deve ser realizada avaliação termográfica do sistema, com o gerador 

fotovoltaico operando normalmente (conectado à rede), observando a 

temperatura dos módulos fotovoltaicos, registrando a diferença de 

temperatura entre a célula mais quente e a mais fria, e também qualquer 

temperatura absoluta próxima ou maior que 100º C Deve ser realizada 

avaliação termográfica dos quadros elétricos também;  

c) Deverão ser feitos testes de módulos individuais e strings. Serão 

testados 4 módulos selecionados aleatoriamente, sem desmontar os módulos 

da estrutura de suporte, simplesmente serão desconectados do gerador. 

Deverão ser obtidas as curvas I-V de todas as strings individualmente, 
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realizando ainda testes de tensão, polaridade e resistência de isolamento de 

cada string. 

5.6.2. Avaliação de desempenho: 

a) Observar as condições durante a operação real do sistema, a energia 

efetivamente fornecida à rede elétrica e comparar a energia estimada 

conforme dimensionada em projeto a ser fornecida pelo sistema; 

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

os valores de irradiação solar registrados com periodicidade menor ou igual 

que 1 (um) minuto; 

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

limpeza dos geradores e dos módulos de referência; outros esforços de 

manutenção podem ser feitos, registrando cuidadosamente os detalhes 

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

duração do teste; 

d) Ao final do teste, deve ser plotado gráfico das medições de 

performance pela Irradiação Solar bem como apresentar a performance 

média do sistema; 

e) Os testes deverão ser realizados em todos os equipamentos durante três 

dias consecutivos, realizando todas as medições e registrando todos os 

valores fornecidos pelo sistema; 

f) Durante os três dias de testes, deverão ser disponibilizados os acessos 

aos sistemas de monitoramento para que a Contratante possa acompanhar o 

desempenho do sistema e realizar os questionamentos necessários. 

5.6.3. Caracterização dos inversores: 

a) Realizar a medição da eficiência do inversor em relação à carga; a 

eficiência do inversor consiste na capacidade de conversão de energia CC 

em CA. Deve-se utilizar analisador de energia medindo a tensão CC, a 

corrente que alimenta a entrada do inversor, a corrente de saída e as três 

tensões CA de fase; 

b) Deve-se avaliar a curva de eficiência medida para diferentes níveis de 

carregamento do inversor e comparar com a curva de eficiência apresentada 

pelo fabricante; 

c) Deve-se realizar a medição de eficiência para cada modelo de inversor 

instalado no SFCR a ser avaliado. 

5.7. Critérios de sustentabilidade ambiental: 

5.7.1. Os materiais e/ou equipamentos descritos neste Termo de Referência deverão, 

sempre que possível, seguir os critérios de sustentabilidade ambiental elencados 

no art. 4º do Decreto n° 7.746/2012, alterado pelo Decreto nº 9.178/2017, 

observando-se: a origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens; o 

baixo impacto sobre recursos naturais; a maior eficiência na utilização de 

RWRpdGFsIFBFIFNSUCAwMi8yMDIwICgyODk4NzE0KQ==         SEI 23108.046667/2020-16 / pg. 173



___________________________________________________________________ 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Serviços Comuns de engenharia 
Atualização: Julho/2020 

recursos naturais como água e energia, quando couber; e a maior vida útil e 

menor custo de manutenção do bem;   

5.7.2. Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, também 

deverão ser observados os seguintes critérios elencados no art. 5º da Instrução 

Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia 

da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 

a) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem 

individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais 

recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o 

armazenamento; 

b) Quando couber, que os bens não contenham substâncias perigosas em 

concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of 

Hazardous Substances Directive), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), 

cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), 

éteres difenil-polibromados (PBDEs). 

5.7.3. Caso necessário, poderá ser solicitada a apresentação de certificação emitida 

por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou qualquer outro meio 

de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências 

estabelecidas. 

6. VISTORIA PARA LICITAÇÃO 

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá 

realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por 

servidor designado para esse fim, em dias úteis, das 07:00h às 11:00h e das 13:00h às 

17:00h, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail: 

projetos.sinfra@ufr.edu.br; 

6.1.1. Não será permitida a visita de duas ou mais licitantes concomitantemente; 

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública; 

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar 

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e 

documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a 

realização da vistoria; 

6.3. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser 

encaminhado e-mail contendo as informações relativas ao objeto da licitação, para 

que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta. 

6.4. A realização da visita é facultativa. Caso a licitante opte por não realizá-la, deve 

firmar declaração, conforme modelo apresentado no Anexo I, e não poderá embasar 

posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos 

de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante 

vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes; 
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6.5. Caso a vistoria seja realizada será emitido o Atestado de Vistoria pelo servidor 

designado para acompanhar a licitante, conforme modelo apresentado no Anexo II; 

6.6. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

6.7. Todos os custos associados à visita e inspeção serão de inteira responsabilidade da 

licitante. 

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

7.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

Etapa Responsável Prazos 

01 
Elaboração do projeto 

executivo 
Contratada 

Até 30 dias úteis após assinatura do 

contrato 

02 

Análise e aprovação do 

projeto executivo pela 

Fiscalização 

Contratante 

(Fiscalização) 

Até 15 dias úteis após envio dos 

arquivos à Fiscalização 

03 

Aprovação do projeto 

executivo pela concessionária 

e obtenção de autorizações e 

licenças necessárias para a 

execução 

Concessionária 

de energia e 

demais órgãos 

Até 3 dias úteis após a conclusão da 

etapa 02 a contratada deve apresentar 

comprovante de solicitação das 

documentações pertinentes junto aos 

respectivos órgãos. O prazo para 

apresentação de tais documentações 

será o previsto pela concessionária/ 

órgão responsável 

04 

Montagem dos equipamentos 

correspondentes ao contrato 

assinado 

Contratada 

Início em até 10 dias úteis e 

finalização em até 120 dias corridos 

após conclusão da etapa 03 (para a 

primeira contratação) ou após a 

assinatura do contrato (para as 

contratações subsequentes) 

05 
Vistoria da concessionária e 

aprovação para conexão 
Concessionária 

Até 3 dias úteis após a conclusão da 

etapa 04 a contratada deve apresentar 

comprovante de solicitação de 

vistoria pela concessionária, o prazo 

correrá conforme previsto pela 

mesma. 

06 
Comissionamento e entrada 

em operação 
Contratada 

Imediatamente após a conclusão da 

etapa 05 

07 
Treinamento da equipe de 

operação do sistema 
Contratada 

Início em até 5 dias úteis após a 

entrada em operação do sistema 

08 Avaliação de desempenho Contratante Período suficiente para geração de 
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aprovada duas faturas após o início da 

operação do sistema 

7.2. O projeto executivo com todas as documentações exigidas deverá ser entregue em 

um arquivo zipado, encaminhado para o e-mail projetos.sinfra@ufr.edu.br, devendo 

constar todos os arquivos editáveis (“.doc”, “.xls”, “.dwg”, etc), os respectivos 

arquivos no  ormato “.pd ”, bem como a identi icação da Contratada; 

7.3. A Contratante terá até 15 dias úteis após a entrega para realizar a análise do projeto 

executivo e, se necessário, propor eventuais alterações do mesmo, que deverão ser 

corrigidas e devolvidas para nova análise em até 5 dias úteis a partir do recebimento 

da solicitação de alteração; 

7.4. Após a aprovação do projeto executivo pela Contratante, a Contratada deverá 

providenciar a sua respectiva aprovação junto a Concessionária de Energia Elétrica, 

onde serão cumpridos os prazos previstos na sua respectiva norma técnica; 

7.5. As demais aprovações, eventualmente necessárias, tais como aprovação junto a 

Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, etc., também correrão por conta da 

Contratada; 

7.6. Os serviços de execução do SFCR somente serão iniciados após a comprovação da 

aprovação de todos os órgãos envolvidos; 

7.7. Devem ser apresentados à Fiscalização, com no mínimo 2 dias úteis de antecedência 

ao início das atividades que envolvam riscos elétricos e/ou de queda em altura, os 

certificados válidos dos cursos de NR 10 e de NR 35 para todos os trabalhadores que 

estiverem expostos aos riscos, respectivamente. As frentes de serviço somente podem 

realizar suas atividades, mediante a devida regularização; 

7.8.      Após a execução de cada parcela do sistema a Contratada deverá fornecer um 

manual, em português, montado sobre a forma de caderno, com capas e divisórias, 

em uma via impressa e uma via em arquivo eletrônico, devidamente organizado 

contendo, no mínimo: 

7.8.1. Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável pela 

instalação; 

7.8.2. Relação de normas aplicáveis ao projeto, fabricação e testes referentes ao país 

de origem da tecnologia seguido pelo fabricante; 

7.8.3. Descrição funcional do sistema e equipamentos constituintes; 

7.8.4. Identificação de todos os componentes, com diagramas e desenhos dos 

módulos, incluindo a identificação física dos componentes.  
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7.8.5. Desenhos dimensionais incluindo vistas frontais, laterais e seções transversais 

com dimensões aproximadas e indicações de pesos; 

7.8.6. Catálogos dos equipamentos, contendo todas as informações e características 

técnicas exigidas; 

7.8.7. Diagramas de ligações; 

7.8.8. Descrição detalhada dos procedimentos operacionais do sistema; 

7.8.9. Diagramas de blocos, detalhando as interligações dos módulos; 

7.8.10. Descrição detalhada sobre transporte, montagem e desmontagem do 

equipamento; 

7.8.11. Plano de manutenção do sistema e toda a instalação com descrição detalhada 

de procedimento de manutenção preventiva (periodicidade, rotinas, check-list, 

testes) e detalhes de configuração do equipamento. 

7.9. Toda a documentação referente aos testes de comissionamento realizados deve ser 

entregue à Contratante em meio físico e digital (em arquivo zipado encaminhado para 

o e-mail: projetos.sinfra@ufr.edu.br); 

7.9.1. Todos os dados brutos coletados durante o teste de comissionamento deverão 

ser disponibilizados em meio eletrônico, com suas respectivas bases de tempo 

para quaisquer análises futuras; 

7.10. A Contratada deverá oferecer treinamento in loco completo para a operação, 

gerenciamento e monitoramento dos sistemas aos servidores e terceirizados indicados 

pela Contratante, com os pré-requisitos estabelecidos e nas dependências da 

Contratante, sem ônus adicionais; 

7.10.1. O objetivo do treinamento é capacitar os futuros operadores e mantenedores 

do sistema; 

7.10.2. O treinamento deverá ser de no mínimo 08 (oito) horas, dividido em aulas 

teóricas e práticas, que deverão ser ministradas no próprio sistema, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro funcionamento do 

sistema; 

7.10.3. A duração do treinamento proposto é apenas estimativa. Caso os objetivos 

propostos não sejam alcançados pelos funcionários indicados com os pré-

requisitos contratuais, o treinamento deverá continuar, até atingir os objetivos, 

sem ônus adicionais para a CONTRATANTE; 

7.10.4. A programação do treinamento deverá ser aprovada previamente pela 

Contratante, estando coerente com os equipamentos instalados; 
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7.10.5. Deverá ser emitido certificado de participação no treinamento para os 

participantes. 

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

8.1. A partir da Ata de Registro de Preços serão assinados os contratos. O primeiro 

contrato contemplará o item 01, a elaboração do projeto executivo de todo o sistema 

fotovoltaico a ser implantado e uma parcela do item 02, conforme DESCRIÇÃO DA 

SOLUÇÃO. Os futuros e eventuais contratos contemplarão parcelas do item 02, 

correspondentes à demanda remanescente prevista; 

8.2. A gestão contratual será promovida pela Equipe Fiscalização composta por 

servidores da UFR, preferencialmente lotados na SINFRA/UFR, a serem nomeados 

por portaria específica; 

8.3. A Contratada deverá indicar um preposto (a), se possível o responsável técnico pela 

execução do objeto, em até 3 dias úteis após a assinatura do contrato, que irá 

representá-la durante a execução do contrato. A indicação deve ser realizada por 

meio de Carta de Preposto, assinada pelo representante legal da Contratada, contendo 

nome, contato telefônico e e-mail do indicado; 

8.4. Será utilizado prioritariamente o correio eletrônico como forma de comunicação e 

troca de documentações. Os processos de pagamento serão tramitados via SEI (ou 

outro sistema que vier a substituí-lo), sendo responsabilidade da contratada dar início 

por meio de usuário externo a ser cadastrado; 

8.5. A conformidade dos produtos e dos serviços entregues em cada etapa serão avaliadas 

de acordo com o projeto e as especificações definidas neste Termo de Referência; 

8.6. Para a primeira contratação, que engloba o item 01 e parcela do item 02, a conclusão 

de cada etapa descrita no título anterior, será marcada e medida conforme abaixo. 

Para as eventuais contratações subsequentes, de outras parcelas do item 02, a gestão 

contratual seguirá a tabela a partir da etapa 04: 

Item Etapa Marco 

Percentual 

do item a 

ser medido 

Percentual 

do item 

acumulado 

01 

01 
Elaboração do projeto 

executivo 

Entrega do projeto executivo 

e demais documentos 

pertinentes à Fiscalização 

- - 

02 

Análise e aprovação do 

projeto executivo pela 

Fiscalização 

Aprovação do projeto 

executivo e demais 

documentos 

50% 50% 

03 
Aprovação do projeto 

executivo pela 

Entrega das autorizações e 

licenças emitidas pela 
50% 100% 
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concessionária e 

obtenção de autorizações 

e licenças necessárias 

para a execução 

concessionária e outros 

órgãos, se for o caso 

02 

04 

Montagem dos 

equipamentos 

correspondentes ao 

contrato assinado 

Relatório de vistoria emitido 

pela Fiscalização e Projeto 

As Built elaborado pela 

Contratada 

50% 50% 

05 

Vistoria da 

concessionária e 

aprovação para conexão 

Entrega da carta de 

autorização/aprovação 

emitida pela concessionária 

20% 70% 

06 
Comissionamento e 

entrada em operação 

Entrega dos laudos de testes 

e relatórios previstos para o 

comissionamento 

15% 85% 

07 
Treinamento da equipe 

de operação do sistema 

Certificados emitidos pela 

contratada aos participantes 
- 85% 

08 
Avaliação de 

desempenho 

Relatório de análise das 

faturas emitido pela 

Fiscalização 

15% 100% 

8.7. A Contratada deverá disponibilizar um número telefônico, um endereço eletrônico ou 

outro meio que faça uso para a abertura de chamados para os casos de manutenção 

corretiva ou acionamento da garantia, pelo prazo previsto no título 19. Após a 

abertura do chamado, deverá ser enviado um e-mail para a Contratante contendo o 

número do protocolo, o resumo da descrição, data e hora da abertura do chamado; 

8.7.1. A Contratada deverá cumprir e fazer cumprir as seguintes exigências em caso 

de necessidade de abertura de chamados: 

a) Início do atendimento, no local da instalação, no máximo 2 dias úteis após 

o recebimento do chamado; 

b) Prazos máximos para conclusão do atendimento, considerando: 

i. A substituição de módulos fotovoltaicos: 10 dias úteis; 

ii. Conserto ou substituição de inversores: 20 dias úteis; 

iii. Substituição de cabos: 5 dias úteis; 

iv. Substituição dos demais componentes eletrônicos do sistema: 5 dias 

úteis; 

v. Demais instalações e serviços envolvidos: 3 dias úteis. 

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

9.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades 
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estimadas no projeto a ser elaborado e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo 

sua substituição quando necessário; 

9.2. Gerador fotovoltaico: 

9.2.1. Os geradores devem ser instalados e colocados em funcionamento seguindo 

rigorosamente o estabelecido pela Resolução Normativa 687/2015 da ANEEL; 

9.2.2. Os sistemas fotovoltaicos devem apresentar perdas globais máximas de 23%. 

Como perdas globais, entende-se todos os fatores que acarretam diminuição da 

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

considerando apenas a potência pico do sistema e as Horas de Sol Pico (HSP) da 

instalação. Fatores de perdas típicos são: perdas do inversor CC/CA; de 

sombreamento; sujidades; coeficientes de temperatura; desbalanceamento das 

cargas, entre outros; 

9.2.3. O gerador fotovoltaico deverá ser composto por módulos idênticos, ou seja, 

com mesmas características elétricas, mecânicas e dimensionais; 

9.2.4. O gerador será instalado preferencialmente ao nível do solo, conforme subitem 

5.2.4; 

9.3. Módulos fotovoltaicos: 

9.3.1. Os módulos fotovoltaicos devem ser constituídos por células fotovoltaicas do 

mesmo tipo e modelo, feitos de silício mono ou policristalino; 

9.3.2. Os módulos devem possuir a certificação INMETRO, além das certificações: 

IEC 61215 e IEC 61730, deverá ser entregue os laudos do flash test de todos os 

módulos fornecidos, não sendo admitidos aqueles cuja potência medida seja 

inferior à nominal; 

9.3.3. Os módulos devem ter: eficiência mínima de 15,89% em STC (Standard Test 

Conditions); variação máxima de potência nominal em STC de 5%; e, potência 

nominal mínima de 330Wp; 

9.3.4. Os módulos devem ter, no mínimo, dois diodos de by-pass; 

9.3.5. Vida útil mínima de 25 anos, com entrega do Certificado de Garantia do 

fabricante; nível máximo de 10% de degradação da potência durante o período 

de garantia; 

9.3.6. Os conectores devem ter proteção mínima IP67; as caixas de junção devem ter 

proteção mínima IP65; 

9.3.7. Em condições normais do inversor e na ausência de sombras, os módulos 

 otovoltaicos não devem apresentar nen um  enômeno de “ponto quente”. 
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9.4. Conectores macho e fêmea: 

9.4.1. Todas as conexões entre componentes do sistema deverão ser padrão MC4, do 

tipo snaplock, ou similar, que possua mecanismo interno de travamento para 

evitar o desacoplamento acidental; 

9.4.2. A prova de intempéries e resistentes aos raios UV; 

9.4.3. Faixa de temperatura de operação: t (-) ≤ -40°C e t(+) ≥ 

80°C; 

9.4.4. Índice de proteção ≥ IP67; 

9.4.5. Corrente máxima suportada ≥ 30A. 

9.5. Inversores: 

9.5.1. Todos os inversores devem ser do tipo GRID-TIE, ou seja, projetados para 

operarem conectados à rede da concessionária local de energia elétrica na 

frequência de 60 Hz; 

9.5.2. A relação entre a potência nominal de cada inversor e a potência nominal do 

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

ser inferior a 0,80 e não superior a 1,00; 

9.5.3. Deve apresentar eficiência de pico superior a 97% e nível de eficiência 

europeia superior a 96,5%; 

9.5.4. Os inversores não devem possuir elementos passíveis de substituição com 

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

manutenção frequente; 

9.5.5. Devem ser capazes de operar normalmente à potência nominal, sem perdas, na 

faixa de temperatura ambiente de 0°C a 45º C; 

9.5.6. Os inversores não devem possuir transformador; 

9.5.7. A distorção harmônica total de corrente (THDI) do inversor deve ser menor 

que 3,5%; 

9.5.8. A tensão de saída do conjunto de inversores deve ser compatibilizada ao nível 

nominal de utilização da concessionária de energia local; 

9.5.9. Os inversores devem atender a todos os requisitos e estar configurados 

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

IEC 62116, NBR 16149 e DIN VDE 0126-1-1, além de possuir certificação do 

INMETRO; 
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9.5.10. Os inversores devem ter capacidade de operar com fator de potência de ± 0,9. 

A regulação do fator de potência deve ser automática, em função da tensão e 

corrente na saída do sistema; 

9.5.11. Os inversores devem incluir proteção contra o funcionamento em ilha, 

respeitando a resposta às quedas de tensão; 

9.5.12. Os inversores devem incluir proteção contra reversão de polaridade na entrada 

CC, curto-circuito na saída CA, sobretensão e surtos em ambos os circuitos, CC 

e CA, proteção contra sobrecorrente na entrada e saída além de proteção contra 

sobretemperatura; 

9.5.13. Os inversores devem ser conectados a dispositivos de seccionamento 

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

manutenção; 

9.5.14. O quadro de paralelismo dos inversores de cada sistema fotovoltaico, 

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

devem ser dimensionados e instalados em conformidade com a NBR 5410; 

9.5.15. Os inversores devem ter grau de proteção mínimo IP 65; atender a todas as 

exigências da concessionária de energia local; possuir display digital para 

configuração e monitoramento dos dados; permitir monitoramento remoto e 

monitoramento local (com e sem fio); 

9.5.16. Vida útil de no mínimo 5 anos, com fornecimento do Certificado de Garantia 

do fabricante; 

9.5.17. Os inversores devem ser abrigados em locais protegidos das intempéries. 

9.6. Quadros de proteção e controle CC e CA (string boxes): 

9.6.1. A associação em paralelo das séries deve ser feita em caixas de conexão, 

localizadas na sombra dos módulos, que incluem os seguintes elementos: 

a) Todos os fusíveis das séries (quando houver necessidade); 

b) Disjuntores de seccionamento;  

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

paralelo e entre eles e o sistema de aterramento, dimensionados conforme 

as características do sistema instalado e seguindo a Norma NBR IEC 

61643-1. 

9.6.2. Os fusíveis e dispositivos de proteção contra surtos devem estar em 

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

9.6.3. As caixas de conexão devem ser pelo menos IP65, em conformidade com as 

normas pertinentes e devem ser resistentes à radiação ultravioleta. Dentro das 
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caixas de conexão, os elementos devem ser dispostos de tal forma que os pólos 

positivo e negativo fiquem tão separados quanto possível, respeitando, 

minimamente, as distâncias requeridas pelas normas aplicáveis, reduzindo o 

risco de contatos diretos; 

9.6.4. Os condutores CC desde as caixas de conexão até a entrada dos inversores 

devem ser acondicionados em eletrocalhas ou eletrodutos, com caixas de 

passagem seguindo as normas brasileiras de instalações elétricas.  

9.6.5. A queda de tensão nos condutores CC, desde os módulos até a entrada dos 

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

em STC. 

9.7. Estruturas de suporte: 

9.7.1. As estruturas de suporte devem estar projetadas para resistir aos esforços do 

vento de acordo com a NBR 6123/1988 e a ambientes de corrosão igual ou 

maiores que a categoria C3, em conformidade com a ISO 9223; 

9.7.2. As estruturas de suporte devem ser feitas de aço inoxidável, alumínio ou aço 

galvanizado e devem atender ao requisito de duração de 25 anos. Os 

procedimentos de instalação devem preservar a proteção contra corrosão. Isto 

também é aplicável aos parafusos, porcas e elementos de fixação em geral; 

9.7.3. Todos os módulos devem estar a uma altura suficiente de modo a permitir uma 

ventilação adequada, conforme recomendação do fabricante e ter separação de 

pelo menos 1 cm entre os módulos adjacentes; 

9.7.4. As estruturas/módulos fotovoltaicos devem ser dispostos de maneira que 

permita o acesso à manutenção do sistema em si e demais equipamentos; 

9.7.5. As estruturas realizadas ao nível do solo, devem conter bases de concreto 

resistentes, e serem instaladas a uma altura que permita o acesso para limpeza e 

manutenção dos painéis; 

9.7.6. As estruturas realizadas a nível do solo, devem possuir distância mínima o 

suficiente para evitar o sombreamento entre os módulos, além de permitir a 

passagem de pessoas para manutenção e limpeza.  

9.8. Cabos fotovoltaicos (CC): 

9.8.1. Os cabos elétricos, quando instalados ao tempo, devem apresentar as seguintes 

características: 

a) Ser resistentes a intempéries e à radiação UV;  

b) Apresentar propriedade de não propagação de chama, de auto extinção 

do fogo e suportar temperaturas operativas de até 90°C; 

c) Ser maleáveis, possibilitando fácil manuseio para instalação; 
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d) Apresentar tensão de isolamento apropriada à tensão nominal de 

trabalho; 

e) Apresentar garantia mínima de 5 anos, vida útil de 25 anos e 

certificação TUV. 

9.9. Proteção, aterramento e SPDA: 

9.9.1. Todas as estruturas metálicas e equipamentos devem estar conectados ao 

sistema de aterramento, que deve ser dimensionado e executado de forma a 

garantir a equipotencialidade, e seguindo as normas para garantir a resistência 

ôhmica mínima necessária; 

9.9.2. Os módulos fotovoltaicos devem ter DPSs nas caixas de conexão, entre ambos 

os pólos das conexões em paralelo das strings e entre eles e o condutor de 

aterramento; 

9.9.3. Toda a instalação, deve ser realizada em conformidade com as normas NBR 

5410 e 5419, inclusive eventuais adaptações necessárias; 

9.9.4. Deverão estar inclusas no fornecimento dos equipamentos todas as proteções 

exigidas pela concessionária de energia elétrica, Energisa Mato Grosso, bem 

como outras que possam ser exigidas. 

9.10. Deverão ser usados, quando necessário, os seguintes materiais: 

9.10.1. Caixas de passagem em liga de alumínio silício de alta 

resistência mecânica e a corrosão, possuindo tampa 

removível e reversível com um lado antiderrapante e 

outro liso, fixada por parafusos de aço galvanizado ou 

inoxidável, IP≥ 65; 

9.10.2. Conduletes tipo múltiplo fabricados em liga de alumínio de alta resistência 

mecânica e a corrosão, com parafusos de mesma característica e junta de 

vedação em borracha neoprene ou similar; 

9.10.3. Eletrodutos metálicos flexíveis fabricados com fita de aço zincado pelo 

processo contínuo de imersão a quente com revestimento externo em camada de 

PVC extrudado; 

9.10.4. Eletrodutos em aço galvanizado a fogo do tipo médio ou pesado; 

9.10.5. Eletrocalhas em chapa de aço contínua com tampa, galvanizada a fogo, com 

espessura mínima #18. 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
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10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou 

comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas 

detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 

eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente 

para as providências cabíveis; 

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, 

falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando 

prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam 

as mais adequadas; 

10.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme 

critérios de medição; 

10.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 

Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017; 

10.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

10.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo 

reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto 

quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos 

serviços de recepção e apoio ao usuário; 

10.6.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

10.6.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, 

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto 

da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi 

contratado; e 

10.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do 

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para 

efeito de concessão de diárias e passagens. 

10.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 

serviços objeto do contrato; 

10.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu 

recebimento; 

10.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Universidade Federal de 

Rondonópolis para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das 

obrigações pela Contratada;  
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10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações 

técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de 

inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas; 

10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como 

condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

10.11.1. As built, elaborado pelo responsável por sua execução; 

10.11.2. Comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

10.11.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

10.11.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;  

10.11.5. Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro 

da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis; 

10.11.6. A reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do 

serviço, tendo em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 

8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se 

beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de 

sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento 

das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas 

especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 

empregados; 

11.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 

acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, 

caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor 

correspondente aos danos sofridos; 

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a 

serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 
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11.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar 

de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão 

Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 

11.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro 

de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável 

pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos 

serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade 

Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e 

Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS 

– CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" 

do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; 

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas 

pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias 

e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 

responsabilidade à Contratante;  

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços; 

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive 

equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de 

saúde, segurança e bem-estar no trabalho; 

11.10.  Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por 

seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, 

bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento; 

11.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja 

sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de 

pessoas ou bens de terceiros; 

11.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo 

o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato; 

11.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a 

conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações 

que integram este Termo de Referência, no prazo determinado; 

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 

pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre 

limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e 

disciplina; 
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11.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do 

memorial descritivo; 

11.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a 

utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre; 

11.17.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

11.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, 

bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada 

houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato; 

11.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 

fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale 

transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 

não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer 

algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança da Contratante; 

11.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo 

todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia 

adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 

legislação; 

11.23. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 

6. , “a”e “b”, do  nexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 

25/05/2017: 

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, 

inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser 

realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, 

permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 
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11.23.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações 

técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais 

produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por 

terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista 

autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das 

sanções civis e penais cabíveis. 

11.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 

11.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá; 

11.26. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos 

empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço;  

11.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a 

categoria profissional; 

11.28. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 

alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar 

constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, 

conforme descrito neste Termo de Referência; 

11.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas 

da Contratante; 

11.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 

alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 

Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de 

evitar desvio de função; 

11.31. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de 

serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar 

decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 

11.32. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 

Contratante; 

11.33. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos 

respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as 

redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação; 

11.34. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de 

Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades 

pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010); 

11.35. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias 

e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 
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11.36. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 

responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, 

número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições 

meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos 

relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em 

relação ao cronograma previsto. 

11.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 

do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano 

de Manejo Florestal Sustentável - PMFS  devidamente aprovado pelo órgão 

competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da 

vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes 

de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental 

competente. 

11.38. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais 

utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, 

da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva 

medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso: 

11.38.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou 

subprodutos florestais;  

11.38.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador 

dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - 

CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados 

dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso 

II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 05, de 

15/03/2014, e legislação correlata; 

11.38.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 

253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa 

IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos 

florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de 

tal licença obrigatória. 

a) Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução 

contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle 

próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao 

DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento 

nos limites do território estadual. 
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11.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações 

posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 

4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes 

termos: 

11.39.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá 

obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão 

competente, conforme o caso; 

11.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 

05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação 

ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da 

contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 

a) Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão 

ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a 

aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;  

b) Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 

reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento 

temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou 

reciclagem futura; 

c) Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e 

destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; 

d) Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): 

deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas específicas. 

11.39.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos 

originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota 

 ora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como 

em áreas não licenciadas; 

11.39.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal 

de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada 

comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão 

acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as 
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normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 

15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004; 

11.40. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

11.40.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, 

que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, 

utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão 

de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e 

legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte; 

11.40.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não 

poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - 

Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na 

NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 

08/03/90, e legislação correlata; 

11.40.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, 

de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados 

reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de 

suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na 

planilha de formação de preços os custos correspondentes; 

11.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por 

uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de 

defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários 

ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia. 

11.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados 

pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao 

controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos 

trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referência e demais 

documentos anexos; 

11.43. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas 

no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto 

aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos 

para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: 

Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.); 

11.44. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formarão 

um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos 

especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo 

a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total 
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ou parcial, permanente ou temporário, à execução do empreendimento, de maneira a 

abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento 

de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do 

objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua 

aplicação correta nos trabalhos: 

11.44.1. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções 

desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo de Referência e seus 

anexos e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificações 

técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os 

diversos projetos; 

12. SUBCONTRATAÇÃO 

12.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 5% (cinco por 

cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições: 

12.1.1. É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação, que 

compreende a elaboração do projeto, o fornecimento e instalação do sistema 

fotovoltaico; 

12.1.2. É subcontratável as parcelas do objeto que compreendem: 

a) Preparo da área que abrigará o SFCR, incluindo limpeza, nivelamento do 

terreno e execução de lastro de brita ou similar; 

b) Execução de alambrado para cercar o SFCR. 

12.2. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem 

incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica 

necessários para a execução do objeto; 

12.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade 

integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a 

supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder 

perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 

correspondentes ao objeto da subcontratação. 

13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em 

outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os 

requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais 

cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e 

haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 
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14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

14.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 

verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e 

equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, 

que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente 

designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993; 

14.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato; 

14.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com 

base nos critérios previstos neste Termo de Referência; 

14.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá 

comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à 

produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos 

valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993; 

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução 

dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que 

contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo 

de Referência, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais 

como: marca, qualidade e forma de uso; 

14.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993; 

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades 

assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas 

neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão 

contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993; 

14.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser 

realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por 

servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas 

atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de 

trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do 

Contrato; 

14.9. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar 

constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, 

devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e 

irregularidades constatadas. 

14.10. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII 

da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à 

contratação.  

14.11. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 
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emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não 

implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15. RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

15.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisório 

e definitivo dos serviços, nos termos abaixo:  

15.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto nos critérios 

de medição (Item 8), a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços 

executados no período; 

15.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços 

previstos para aquela etapa, conforme item 8, estiverem executados em sua 

totalidade. 

15.1.3. 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. 

15.2. O recebimento provisório será realizado pela equipe de fiscalização após a 

entrega da documentação acima, da seguinte forma: 

15.2.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, 

por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 

encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos 

serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se 

fizerem necessários. 

a) Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de 

faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das 

avaliações da execução do objeto. 

b) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 

pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

c) O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à 

conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções 

exigíveis. 

d) A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime 

de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação 

definitiva dos serviços executados. 

15.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos 

documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá 

elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e 

encaminhá-lo ao gestor do contrato. 
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a) Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 

circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das 

ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização e demais 

documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do 

contrato para recebimento definitivo. 

b) Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do 

relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a 

entrega do último.  

i. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não 

ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, 

consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do 

prazo. 

15.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos 

serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que 

concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo às seguintes diretrizes:  

15.3.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o 

pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à 

CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;  

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 

serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e  

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor 

exato dimensionado pela fiscalização; 

15.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 

responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do 

contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades 

assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor; 

15.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo 

ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas 

da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

16. PAGAMENTO 

16.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados 

a partir do recebimento da Nota Fiscal, através de ordem bancária, para crédito em 

banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado; 

16.1.1. 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. 

16.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do 

serviço, conforme este Termo de Referência. Considera-se ocorrido o recebimento da 
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nota fiscal no momento em que o órgão Contratante atestar a execução do objeto do 

contrato; 

16.3. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio 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 art. 29 da Lei nº 8.666, de 

1993; 

16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor 

contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da 

Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018; 

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal 

ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, 

tais como:  

16.4.1. o prazo de validade;  

16.4.2. a data da emissão;  

16.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;  

16.4.4. o período de prestação dos serviços;  

16.4.5. o valor a pagar; e  

16.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

16.5. 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; 

16.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento; 

16.7. Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta ao SICAF para 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; 

16.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da Contratada, 

será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo 

poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Contratante; 

16.9. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 

Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão 

temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição 

de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, 

observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018; 

16.10. 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; 
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16.11. 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; 

16.12. 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; 

16.12.1. Será rescindido o contrato em execução com a Contratada 

inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional 

ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em 

qualquer caso, pela máxima autoridade da Contratante. 

16.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, 

quando couber. 

16.13.1. 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. 

16.14.  É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa 

privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão 

contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. 

16.15. 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: 

 

          
 

  
  

   
 

Sendo: 

EM: Encargos Moratórios; 

N: Número de dias entre a data prevista para 

pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP: Valor da parcela a ser paga; 

I: Índice de compensação financeira; 

TX: Percentual de taxa anual (6%) 

17. REAJUSTE 

17.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite 

para a apresentação das propostas; 

17.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da Contratada, 

os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, 

aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE 

RWRpdGFsIFBFIFNSUCAwMi8yMDIwICgyODk4NzE0KQ==         SEI 23108.046667/2020-16 / pg. 198



___________________________________________________________________ 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Serviços Comuns de engenharia 
Atualização: Julho/2020 

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 

anualidade. 

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste; 

17.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante 

pagará à Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, 

liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 

Fica a Contratada obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao 

reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer; 

17.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 

definitivo; 

17.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que 

vier a ser determinado pela legislação então em vigor; 

17.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 

novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de 

termo aditivo.; 

17.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 

18. GARANTIA DE EXECUÇÃO 

18.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 

56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 

(noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% 

(cinco por cento) do valor total do contrato. 

18.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a 

critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá 

apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em 

dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.  

18.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 

aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do 

contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 

18.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a 

promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular 

de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 

de 1993. 

18.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá 

abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 

3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017. 

18.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento 

de:  

18.4.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas;  
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18.4.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; 

18.4.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   

18.4.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o 

FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber. 

18.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 

eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

18.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta 

específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária. 

18.7. 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. 

18.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa 

renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

18.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 

garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos 

parâmetros utilizados quando da contratação.  

18.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de 

qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

18.11. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a 

matéria. 

18.12. Será considerada extinta a garantia:  

18.12.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 

levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 

acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de 

que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

18.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, 

caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo 

será ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea 

"h2"do item 3.1 do Anexo  VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.  

18.13. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado 

pela contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  

18.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na 

forma prevista no Edital e no Contrato. 

19. GARANTIA CONTRATUAL 

19.1. O prazo de garantia do objeto será de 12 meses, contado a partir da data do 

recebimento definitivo do objeto; 

19.2. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em 

perfeitas condições de uso, abrangendo a realização da manutenção corretiva dos 
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bens pela própria Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica 

autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas; 

19.3. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos 

apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de 

ajustes, reparos e correções necessárias; 

19.4. A garantia e assistência técnica prestada ao SFCR deverá englobar todos e 

quaisquer defeitos provenientes de erros ou omissões da Contratada, em especial, 

decorrente de matéria-prima, de fabricação, de montagem, de coordenação técnica e 

administrativa, bem como deslocamentos, peças, fretes e todas as demais despesas, 

sem qualquer ônus ou custo adicional para a Contratante; 

19.5. Após a realização dos serviços de manutenção e suporte técnico, a Contratada, 

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. 

19.6. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia 

deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que 

apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças 

utilizadas na fabricação do equipamento; 

19.7. Durante todo o período de garantia o atendimento deverá ser on-site (no local 

onde o equipamento encontra-se instalado), atendendo aos chamados para conforme 

subitem 8.7; 

19.8. Não sendo possível o reparo do sistema e/ou demais acessórios no local, as 

despesas de desinstalação, remoção, transporte e reinstalação, serão de 

responsabilidade da Contratada; 

19.9. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da 

solicitação da Contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica a 

Contratante autorizada a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes 

ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada 

o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia 

dos equipamentos; 

19.10. Durante a vigência da garantia nenhuma despesa será cobrada a título de 

manutenção dos equipamentos, sejam elas referentes a peças, deslocamentos, 

viagens, hospedagens ou de mão de obra, exceto daquelas decorrentes de negligência, 

imprudência ou imperícia dos usuários da Contratante, devidamente identificadas em 

Relatórios Técnicos emitidos pela Contratada e/ou empresa responsável pela 

Assistência Técnica Autorizada. Esses relatórios deverão ter o ciente e a 

concordância por parte da Contratante; 

19.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e 

desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de 

penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo 

depois de expirada a vigência contratual. 
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20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei 

nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 

20.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

20.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

20.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

20.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

20.1.5. Cometer fraude fiscal; 

20.1.6. Não mantiver a proposta. 

20.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração 

pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

20.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das 

obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que 

não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado; 

20.2.2. Multa de: 

a) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia 

sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, 

limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a 

critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer 

a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 

inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral 

da avença;  

b) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor 

adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior 

ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação 

assumida; 

c) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor 

adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

d) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme 

detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

e) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 

apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), 

observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e 

cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a 

rescisão do contrato; 

f) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

20.2.3. 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; 
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20.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da 

União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco 

anos. 

20.2.5. 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.  

20.3. As sanções previstas nos subitens 20.2.1, 20.2.3, 20.2.4 e 20.2.5 poderão ser 

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

pagamentos a serem efetuados. 

20.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo 

com as tabelas 1 e 2: 

 Tabela 1 

GRAU 
CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

Tabela 2 

 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 
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1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar 

dano físico, lesão corporal ou conseqüências letais, 

por ocorrência; 

05 

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de força 

maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia 

e por unidade de atendimento; 

04 

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados, por empregado e por dia; 

03 

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela 

fiscalização, por serviço e por dia; 

02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

7 Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 

02 

8 Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente ou não atenda às necessidades do 

serviço, por funcionário e por dia; 

01 

9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos 

não previstos nesta tabela de multas, após 

reincidência formalmente notificada pelo órgão 

fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

10 Indicar e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato; 

01 

 

 

20.5. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 

1993, a Contratada que: 

20.5.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
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20.5.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

20.5.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

20.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente 

a Lei nº 9.784, de 1999. 

20.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, 

ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados 

judicialmente. 

20.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo 

de 5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 

autoridade competente. 

20.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados 

pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente 

judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

20.9. 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. 

20.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de 

prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 

2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do 

processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa 

deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para 

ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 

Administrativo de Responsabilização - PAR. 

20.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 

consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos 

termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na 

unidade administrativa. 

20.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, 

com ou sem a participação de agente público. 

20.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

21. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

21.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são 

as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

21.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor 

estão previstos no edital. 
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21.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: 

21.3.1. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividades pertinentes em 

características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 

por meio da apresentação de atestados ou declarações fornecidas por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, conforme este Termo de Referência. 

a) O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação 

da legitimidade dos atestados apresentados, podendo o pregoeiro fazer 

diligências junto à empresa sempre que julgar necessário. 

21.3.2. Registro ou inscrição de pessoa jurídica, habilitando-a para execução do 

objeto da presente contratação, expedida pelo CREA da circunscrição da 

licitante, válida na data da apresentação da proposta; 

21.3.3. Declaração de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo III, na qual deverá 

constar a qualificação do(s) responsável(is) técnico(s) pela execução do serviço, 

registro do profissional junto a CREA (e visto, caso o profissional seja registrado 

em outro estado que não o Mato Grosso), devidamente assinada pelo(s) 

indicado(s) e representante legal da CONTRATADA; 

21.3.4. O responsável técnico deverá ser um profissional de nível superior habilitado 

em geração de energia fotovoltaica de acordo com as disposições da Resolução 

n. º 218 do CONFEA, e demais normativas do órgão; 

21.3.5. Atestado de vistoria (Anexo II), caso o licitante opte por realizá-la, ou 

declaração de conhecimento das condições do local (Anexo I), caso a licitante 

opte por não realizar a vistoria. 

21.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão: 

21.4.1. Valor máximo aceitável:  R$ 8.872.985,66 (oito milhões, oitocentos e setenta 

e dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).  

21.4.2. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global. 

21.5. As regras de desempate entre as propostas são as discriminadas no edital. 

22. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 

22.1. O custo total estimado da contratação é de R$ 8.872.985,66 (oito milhões, 

oitocentos e setenta e dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis 

centavos), estimado com base na demanda definida no Estudo Técnico Preliminar e 

na média de preços obtidos, de acordo com Relatório de Pesquisa de Preços, anexos 

aos autos. 
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23. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

23.1. A contratação será realizada por meio de Sistema de Registro de Preços, 

portanto não há indicação prévia de dotação orçamentária. 

 

ANEXOS 

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LOCAL 

 

Declaro que em atendimento ao previsto no Edital de Licitação de Pregão Eletrônico-

SRP, nº. __________, que eu  _______________, portador da RG nº 

__________, e do CPF nº_________, da empresa __________, endereço_________, 

CNPJ:__________________, como seu representante legal para fins da presente 

declaração, que conhecemos as condições locais onde serão executados os serviços 

objeto da licitação em apreço, tomando plena ciência das condições e dos graus de 

dificuldade existentes. 

________________________, ___/__________/____ 

Local                                   Data 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA 

 

Atesto que a empresa ___________________, CNPJ _________________, sediada na Rua 

__________________, na cidade de ____________________, por intermédio de seu 

representante, Sr. ________________, portador do documento de identidade n.º 

______________ e do CPF n.º _______________, vistoriou o local onde serão realizados os 

serviços de instalação do Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede, situado na Avenida dos 

Estudantes n.º 5055, Cidade Universitária, Rondonópolis – MT, CEP 78.736-900, para os fins 

previstos no Instrumento Convocatório correspondente ao Pregão Eletrônico SRP nº. 

___/______. 

________________________, ___/__________/____ 

Local                                   Data 
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___________________________________ 

Assinatura 

 

ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA 

Declaração de Responsabilidade Técnica 

DECLARO que é (são) responsável (is) técnico (s) pela prestação do serviço, objeto 

do certame em referência, o (s) profissional (is) abaixo relacionado (s) e que essa indicação 

está em consonância com as normas do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e 

Agronomia. 

Nome: __________________________ 

CREA nº. __________________________ Especialidade: _____________ 

Data de Registro: _____________ 

Assinatura (Responsável Técnico): __________________________ 

 

Nome: __________________________ 

CREA nº. __________________________ Especialidade: _____________ 

Data de Registro: _____________ 

Assinatura (Responsável Técnico): __________________________ 

 

________________________, ___/__________/____ 

Local                                   Data 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO II  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º ......... 

  

  

A Universidade Federal de Rondonópolis, com sede na Avenida dos Estudantes, nº 5055, 

Cidade Universitária, CEP 78.736-900, na cidade de Rondonópolis/MT, inscrito(a) no CNPJ 

sob o nº 35.854.176/0001-95, neste ato representado(a) pelo(a) ...... (cargo e nome), 

nomeado(a) pela  Portaria nº ...... de ..... de ...... de 200..., publicada no ....... de ..... de ....... 

de ....., portador da matrícula funcional nº .............., considerando o julgamento da licitação 

na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ......./20..., 

publicada no ...... de ...../...../20....., processo administrativo nº ........, RESOLVE registrar os 

preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a 

classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as 

condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e 

em conformidade com as disposições a seguir: 

  

1.     DO OBJETO 

1.1.               A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação 

de serviço de ........ , especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... Termo de 

Referência, anexo ...... do edital de Pregão nº ........../20..., que é parte integrante desta 

Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

2.     DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1.               O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições 

ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

                                

RWRpdGFsIFBFIFNSUCAwMi8yMDIwICgyODk4NzE0KQ==         SEI 23108.046667/2020-16 / pg. 209



___________________________________________________________________ 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Serviços Comuns de engenharia 
Atualização: Julho/2020 

Prestador do serviço (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, 

representante) 

  

ITEM 

  

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidade 

de 

Medida 

Quantidade Valor 

Unitário 

1         

2         

3         

...         

2.2.               A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços 

consta como anexo a esta Ata. 

3.     ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) 

3.1.   O órgão gerenciador será o ......(nome do órgão).... 

4.     DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta 

licitação. 

  5.  VALIDADE DA ATA 

5.1.               A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir 

do(a)................................, não podendo ser prorrogada. 

6.     REVISÃO E CANCELAMENTO 

6.1.               A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em 

intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade 

dos preços registrados nesta Ata. 

6.2.               Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto 
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registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) 

fornecedor(es). 

6.3.               Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado 

por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para 

negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

6.4.               O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo 

mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

6.4.1.           A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir 

seus preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

6.5.               Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.5.1.           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 

6.5.2.           convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade 

de negociação. 

6.6.               Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 

obtenção da contratação mais vantajosa. 

6.7.               O registro do fornecedor será cancelado quando: 

6.7.1.           descumprir as condições da ata de registro de preços; 

6.7.2.           não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

6.7.3.           não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou 

6.7.4.           sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 

contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) 

participante(s). 

6.8.               O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 

5.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório 

e a ampla defesa. 

6.9.               O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados: 

6.9.1.           por razão de interesse público; ou 

6.9.2.           a pedido do fornecedor.  

7.  DAS PENALIDADES 

7.1.               O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 

penalidades estabelecidas no Edital. 
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7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do 

cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, 

convocados, não honrarem o compromisso assumido 

injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19. 

7.2.               É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades 

decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, 

inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento 

disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao 

respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do 

Decreto nº 7.892/2013). 

7.3.               O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das 

ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de 

instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

8.     CONDIÇÕES GERAIS 

8.1.               As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 

recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 

penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de 

Referência, ANEXO AO EDITAL. 

8.2.               É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro 

de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos 

termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/13. 

8.3.               No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida 

a contratação dos itens nas seguintes hipóteses. 

8.3.1.  contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções 

de quantitativos definidos no certame; ou 

8.3.2.  contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao 

vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase 

de lances 

8.4.               A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos 

licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante 

vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do 

art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013. 

  

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual 

teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada 

cópia aos demais órgãos participantes (se houver). 
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Local e data 

Assinaturas 

  

  

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es) 

registrado(s) 
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ANEXO III 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

(SERVIÇO DE ENGENHARIA) 

  

  

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE ENGENHARIA  Nº ......../...., QUE FAZEM 

ENTRE SI O(A)......................................................... E A 

EMPRESA .............................................................  

  

A Universidade Federal de Rondonópolis, com sede na Avenida dos Estudantes, nº 5055, Cidade 

Universitária, CEP 78.736-900, na cidade de Rondonópolis/MT, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 

35.854.176/0001-95, neste ato representado(a) pelo(a) ......................... (cargo e nome), nomeado(a) 

pela  Portaria nº ......, de ..... de ..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de ............... de 

..........., portador da matrícula funcional nº ...................................., doravante denominada 

CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, 

sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, 

neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 

................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no 

Processo nº .............................. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, do 

Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, bem como da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 

25 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão por 

Sistema de Registro de Preços nº ........../20...., mediante as cláusulas e condições a seguir 

enunciadas. 

  

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço comum de engenharia, que 

será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos 

técnicos que se encontram anexos ao Edital. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão e seus anexos, identificado no 

preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

  

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

  

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data 

de .........../......../........ e encerramento em .........../........./........... 

2.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes 

à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em 

restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011. 
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2.2. A execução dos serviços será iniciada _________________ (indicar a data ou evento para o 

início dos serviços), cujas etapas observarão o cronograma fixado no Termo de Referência. 

2.2.1. O prazo de execução deste contrato é de ........., contados a partir do marco supra 

referido. 

2.3. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da 

correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e 

autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada 

nos autos do processo administrativo. 

   

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor total da contratação é de R$.......... (.....) 

3.2.  No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 

da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, 

administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 

contratação. 

  

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20...., na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade:  

Fonte: 

Programa de Trabalho:  

Elemento de Despesa:  

PI: 

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às 

despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro. 

  

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-

se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP nº 5/2017. 

  

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO. 

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual (reajuste 

em sentido estrito e/ou repactuação) são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a 

este Contrato. 

  

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 
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7.1.  Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes 

do Termo de Referência. 

8. CLÁUSULA OITAVA - GARANTIA CONTRATUAL 

8.1.  Será exigida garantia contratual dos bens fornecidos e dos serviços prestados na presente 

contratação, complementar à legal, conforme prazos mínimos e demais regras constantes do 

Termo de Referência. 

9. CLÁUSULA NONA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

9.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais 

que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela 

CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital. 

  

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo 

de Referência, anexo do Edital. 

  

11. CLÁUSULA DÉCIMA - PRIMEIRA– DA SUBCONTRATAÇÃO 

 11.1 É permitida a subcontratação parcial do objeto, respeitadas as condições e obrigações 

estabelecidas no Termo de Referência e na proposta da contratada. 

  

12. CLÁUSULA DÉCIMA – SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

12.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo 

de Referência, anexo do Edital. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA – TERCEIRA – RESCISÃO 

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

13.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos 

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências 

indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas 

no Termo de Referência, anexo ao Edital; 

13.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

13.4.3. Indenizações e multas. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA - QUARTA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES 

14.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de 

inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 
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14.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para 

qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na 

Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020. 

14.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, 

dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem 

como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e 

contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do 

Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020. 

14.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à 

cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de 

eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da 

utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto 

previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis. 

  

15. CLÁUSULA DÉCIMA - QUINTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES 

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 

8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP nº 05, de 2017. 

15.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência 

não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que 

modifiquem a planilha orçamentária. 

15.3. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos 

serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a 

taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse 

preço de referência a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor 

global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-

financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo 

contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos arts. 14 

e 15 do Decreto nº 7.983/2013. 

  

15.4. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por 

preço global. 

15.5. A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a 

adequação de todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula 

este ajuste, a qual aquiesce que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer 

das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos 

preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do 

valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II, do Decreto nº 7.983/2013. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA - SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais 

aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 

– Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

  

17. CLÁUSULA DÉCIMA - SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 
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17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 

extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

  

18. CLÁUSULA DÉCIMA - OITAVA – FORO 

18.1.   É eleito o Foro da Justiça Federal do Estado de Mato Grosso para dirimir os litígios 

que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos 

pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93. 

  

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) 

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

...........................................,  .......... de.......................................... de 20..... 

  

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 

  

  

TESTEMUNHAS: 

1 – 

2 - 
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 ANEXO IV 

                                        MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS   

            

             

À UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS,  

Pelo presente, a  ornecedora …................................, CNPJ/CPF ...................................., 

abaixo assinada por seu representante legal, concorda plenamente com os termos do edital e 

termo de re erência do Pregão  letrônico n.º ../…., dispon veis online no site  

www.gov.br/compras/pt-br/, bem como compromete–se a executar os serviços na forma 

proposta durante o certame e ratificada na tabela abaixo, atendendo completamente as 

condições do edital e seus anexos, durante o período de vigência do contrato.  

 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO 
CÓDIGO 

CATSER 
UND QTD 

VALOR 

UNITÁRIO 

PROPOSTO 

01 

01 

Elaboração de projeto 

executivo de sistema de 

geração de energia 

fotovoltaica on-gride 

incluindo a aprovação deste 

junto à concessionária de 

energia e outros órgãos 

pertinentes, seguindo toda a 

legislação e normativas 

aplicáveis, que atenda a 

demanda estimada de 2300 

kWp e possa ser executado 

gradualmente em parcelas 

independentes, observando as 

exigências presentes no Termo 

de Referência para atender as 

necessidades da Universidade 

Federal de Rondonópolis. 

20621 und 1  

02 

Fornecimento, instalação, 

comissionamento e ativação 

de todos os materiais e 

equipamentos para o sistema 

de geração de energia 

fotovoltaica on-gride 

conforme projeto a ser 

elaborado e aprovado (item 

01) e Termo de Referência, 

incluindo ativação do sistema 

e efetivação do acesso junto à 

concessionária de energia, 

20630 kWp 2300  
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bem como o suporte técnico e 

o treinamento de operação e 

limpeza do sistema a ser 

instalado na Universidade 

Federal de Rondonópolis. 

VALOR GLOBAL  

  

Esta proposta deverá ser enviada juntamente com os documentos de habilitação de acordo 

com a SEÇÃO 9 do edital.  Declaramos que na presente proposta de preço estão incluídos 

todos os impostos, taxas e despesas administrativas e que estamos cientes da execução do 

serviço e suas especificidades.  

Prazo de validade da proposta: No mínimo, 90 (noventa) dias a contar da apresentação desta 

proposta.  

1. DADOS BANCÁRIOS:        

                            

Banco: _________________ AG: ________ C/C: _________________  

  

2. CONTATO PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÕES E 

COMUNICAÇÕES:  

  

Logradouro (Av./Rua)   

Número  

Bairro  

CEP   

 

 

Complemento  

Cidade/Estado   

Telefone (s) Fax    

E–mail  

Responsável  

  

Declaramos que manteremos atualizados os dados de contato e endereço, junto à UFR, 

durante toda a validade do contrato, sendo de nossa responsabilidade o não recebimento de 

quaisquer comunicações da UFR devido à desatualização dos dados cadastrais.  

RWRpdGFsIFBFIFNSUCAwMi8yMDIwICgyODk4NzE0KQ==         SEI 23108.046667/2020-16 / pg. 220



___________________________________________________________________ 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Serviços Comuns de engenharia 
Atualização: Julho/2020 

 

  

3. DADOS DO (S) REPRESENTANTE (S) LEGAL (IS) DA EMPRESA (para a 

assinatura do contrato):   

  

 

  

  

  

Nome completo  

RG  

CPF  

Cargo/Função  

E–mail   

Telefone   

 

  

  

  

                                                      _________________, ___ de ________________ de 20__.  

  

                   __________________________________________________                                                

Assinatura e Carimbo do Representante Legal da licitante 
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                                                              ANEXO V 

                                                                        CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Item Etapa 
Prazos* Total por 

item 

15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 
 

 

01 

1 Elaboração do projeto executivo                      

100% 2 Análise e aprovação do projeto executivo pela 
Fiscalização 

  50%                  

3 
Aprovação do projeto executivo pela 

concessionária e obtenção de 

autorizações e licenças necessárias para a 
execução 

    
50% 

               

 

 

02 

4 Montagem dos equipamentos correspondentes 

ao contrato assinado 

            
50% 

        

 
 

100% 5 Vistoria da concessionária e aprovação para 
conexão 

              20%      

6 Comissionamento e entrada em operação                15%     

7 Treinamento da equipe de operação do sistema                     

8 Avaliação de desempenho aprovada                    15% 

*Os prazos para as etapas 3, 5 e 8 são dependentes da conssecionária de energia e foram estimados conforme apresentado. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

  

DESPACHO

  
Processo nº 23108.046667/2020-16
Interessado: @interessados_virgula_espaco@
  
À PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE

MATO GROSSO
 
A COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DA UNIVERSIDADE

FEDERAL DE RONDONÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, em face do Termo de Referência 147-2020 elaborado pela
SINFRA/UFR, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em elaboração de
projeto e execução da instalação de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR)
para atender a demanda da Universidade Federal de Rondonópolis, por meio da
realização de Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços, encaminhamos
os autos para análise e parecer quanto a minuta do edital apresentada (2898714),
conforme art. 36 da IN 05/2017.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por PAMELA JORDANA DE MENEZES,
Supervisor(a) de Compras e Patrimônio do CUR - UFMT, em 06/10/2020,
às 17:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2898722 e o código CRC 3891257D.

Referência: Processo nº 23108.046667/2020-16 SEI nº 2898722
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
GABINETE

 
PARECER n. 00369/2020/GAB/PFFUFMT/PGF/AGU

 
NUP: 23108.046667/2020-16
INTERESSADOS: LEONARDO ALVES DA COSTA
ASSUNTOS: PREGÃO ELETRÔNICO

 
EMENTA: ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE
PROJETO E EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO À REDE
(SFCR)  PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS. LEI
Nº 8.666/93. DECRETO Nº 5.450/2005. LEI Nº 10.520/2002. DECRETO Nº 7.892/2013.
DECRETO Nº 8.250/2014. IN Nº 05/2014 E 07/2014 SLTI/MPOG.  APROVAÇÃO
CONDICIONADA AO ATENDIMENTO PRÉVIO DAS RECOMENDAÇÕES E ORIENTAÇÕES
CONTIDAS NO PARECER.

 
Da consulta
 
A Supervisão de Compras e Patrimônio do CUR - UFMT consulta esse órgão de

execução da Procuradoria-Geral Federal sobre a minuta de edital juntada nos autos. A referida consulta
encontra fundamento no parágrafo único do artigo 38 da Lei 8.666/93, assim como no inciso IX do artigo
30 do Decreto nº 5.450/2005.

 
Para execução, se optou pela modalidade de Pregão Eletrônico com Sistema de Registro de

Preço em conformidade com a Lei n.º 10.520/2002, com o Decreto nº 5.450/2005, que regulamenta a
licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, com o Decreto nº 7.892/2013, que regulamenta o Sistema
de Registro de Preço, bem como as disposições complementares da Lei n.º 8.666/93 e demais normas
aplicadas à matéria.

 
É o relatório.
 
Sobre a justificativa para a deflagração do procedimento
 
A doutrina moderna ensina que todo ato administrativo precisa ser motivado. No terreno

dos contratos administrativos não é diferente. Além de cumprir regramento legal, como por exemplo o
contido no artigo 3º, inciso I, da Lei 10.520/02, e artigos 2º e 50 da Lei 9.784/99, a decisão por contratar
esse ou aquele objeto precisa ter uma conformação com o interesse público, situação que só é
demonstrável a partir da motivação ou justificativa do ato de contratação.

 
Aliás, em se tratando de licitações e contratos, levando em conta que os órgãos integrantes

do controle externo irão analisar a conduta do gestor muito tempo depois, acredita-se ser do maior
interesse que as razões que determinaram a prática do ato fiquem inteiramente registradas para não
permitir qualquer tipo de análise equivocada no futuro. 

 
Há que se ponderar, ainda, que justificar a abertura de um processo para contratação

significa demonstrar previamente, de maneira metódica e didática, as razões pelas quais a
Administração está a contratar esse ou aquele objeto. Ou mesmo porque escolheu um caminho em
detrimento de outro. Nesse sentido, tem-se que a justificativa genérica, que não demonstra claramente
a ligação entre o objeto a ser contratado e a sua aplicação prática no dia a dia da Administração, nem o
porquê fora escolhido esse ou aquele caminho, não é recomendável.

 
O que se põe aqui é que se houver no futuro algum questionamento sobre o porquê da

contratação, o fato de ter sido bem justificado, com a indicação precisa das necessidades
administrativas no momento histórico, bem como do porquê ter sido escolhido esse ou aquele caminho,
colocará o gestor numa situação de tranquilidade frente às auditorias realizadas pelos órgãos de
controle.

 
Os autos encontram-se instruídos com o Termo de Referência (2870170), no qual se

encontra a justificativa da necessidade da contratação (item 2), bem como a aprovação do
referido termo e autorização da abertura do certame (2884697).

 
Sobre a modalidade e o tipos licitatórios escolhidos
 
A modalidade licitatória escolhida, consoante indicam os autos, é o pregão eletrônico - SRP,

cuja regulamentação específica encontra-se na Lei 10.520/02 e no Decreto 5.450/05. Para tais normas
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jurídicas, é obrigatória a utilização do pregão toda vez que os padrões de desempenho e qualidade dos
serviços ou bens a serem contratados possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado.

 
Sobre o conceito de bens e serviços comuns para fins de adequação ao pregão, assim já

decidiu o Egrégio Tribunal de Contas da União, verbis:
 

“(....) 6.2.4. Segundo a Lei nº 10.520/2002, pregão é a modalidade de licitação a ser
utilizada para aquisição de bens e serviços comuns, que são aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado.

6.2.5. Marçal Justen Filho, sobre a definição de bens e serviços comuns, assim opinou
(Comentários à Legislação do Pregão Comum e Eletrônico, 2ª ed., ed. Dialética, 2003):

‘(...) há casos em que a Administração necessita de bens que estão disponíveis no
mercado, configurados em termos mais ou menos variáveis. São hipóteses em que é
público o domínio das técnicas para a produção do objeto e seu fornecimento ao adquirente
(inclusive à Administração), de tal modo que não existe dificuldade em localizar um
universo de fornecedores em condições de satisfazer plenamente o interesse público. Em
outros casos, o objeto deverá ser produzido sob encomenda ou adequado às configurações
de um caso concreto.’

6.2.6. Acórdão nº 1.114/2006 - Plenário/TCU, por sua vez, consolidou o entendimento
doutrinário a respeito dessa definição e consignou o seguinte: ‘O entendimento de bem
comum, de acordo com diversos autores, nada tem a ver com a complexidade do
bem adquirido e sim com produtos que sejam comumente encontrados no
mercado, sem a necessidade de alterações específicas para o fornecimento em
questão...’ (Acórdão 2392/2006 – Plenário)         

 

Feitas essas considerações, e tendo em vista que o órgão jurídico, na maioria das vezes,
não tem conhecimento técnico para dizer se os bens ou serviços por contratar podem ou não ser
objetivamente definidos no edital e ostentar a qualidade de bens ou serviços comuns, a decisão por
escolher tal modalidade licitatória é inteiramente do gestor, ficando o registro, ainda, que, em se
tratando de bens e de serviços comuns, é obrigatório o pregão, preferencialmente na modalidade
eletrônica.

 
Quanto ao tipo de licitação, consigna-se que o único possível no pregão eletrônico é o do

menor preço (artigo 2º do Decreto 5.450/05).
 
No caso dos autos, entende-se que há justificativa para a instauração da licitação,

conforme exposto no Termo de Referência, no item 2 do supracitado termo, no qual se
encontra a justificativa para o Pregão Eletrônico – SRP.

 
Sobre a pesquisa de preços e a estimativa do gasto
 
As contratações firmadas pela Administração exigem sempre a realização prévia de

pesquisa de mercado e a estimativa de gastos. É o que permite inferir o artigo 40, § 2º, inciso II, da Lei
8.666/93.

 
Nesse sentido, insta registrar que a pesquisa de preços tem de abranger para cada item ao

menos 3 fornecedores, sendo necessário justificar quando não se conseguir essa quantidade mínima
(Acórdão nº 2531/2011 – Plenário do TCU).

 
Ademais, as cotações de preços enviadas pelos fornecedores, além de legíveis,

precisam estar assinadas, carimbadas com o número do CNPJ, datadas, com identificação da
pessoa que a firmou na qualidade de representante da empresa e evidenciar que a empresa
consultada teve conhecimento de todos os detalhes relevantes do objeto para fazer a
cotação de preço.

 
Outrossim, além da necessária verificação sobre se não têm o mesmo endereço e

o mesmo administrador/gerente ou o mesmo contador, as empresas consultadas precisam
ser do ramo pertinente ao objeto da licitação, a fim de se conferir validade e segurança
jurídica à pesquisa de preços (Acórdão nº 2531/2011 – Plenário do TCU).

 
Ainda no que tange à pesquisa de preços, não podemos deixar de alertar acerca das

alterações recentes resultantes da IN nº 05 do SLTI/MPOG (alterada pelas IN nº 03/2017 e nº 07/2014),
que instituiu parâmetros a serem seguidos pela Administração, tais como:

 
Art. 1º Esta Instrução Normativa dispõe sobre o procedimento administrativo para a
realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em
geral.

 Parágrafo único. Subordinam-se ao disposto nesta Instrução Normativa os órgãos e
entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais (SISG).

 Art. 2º A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização dos seguintes
parâmetros: (Alterado pela Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017)
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 I - Painel de Preços disponível no endereço
eletrônico http://paineldeprecos.planejamento.gov.br; (Alterado pela Instrução
Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017)

 II - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180
(cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços; (Alterado pela Instrução
Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017)

 III - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de
domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; ou (Alterado pela
Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017)

 IV - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem
em mais de 180 (cento e oitenta) dias. (Alterado pela Instrução Normativa nº 3, de 20
de abril de 2017)

 §1º Os parâmetros previstos nos incisos deste artigo poderão ser utilizados de forma
combinada ou não, devendo ser priorizados os previstos nos incisos I e II e demonstrado no
processo administrativo a metodologia utilizada para obtenção do preço de
referência. (Alterado pela Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017)

 §2º Serão utilizados, como metodologia para obtenção do preço de referência para a
contratação, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços,
desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou
mais dos parâmetros adotados neste artigo, desconsiderados os valores inexequíveis e os
excessivamente elevados. (Alterado pela Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril
de 2017)

 §3º Poderão ser utilizados outros critérios ou metodologias, desde que devidamente
justificados pela autoridade competente. (Alterado pela Instrução Normativa nº 3, de
20 de abril de 2017)

 §4º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, quando
houver grande variação entre os valores apresentados. (Alterado pela Instrução
Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017)

 §5º Para desconsideração dos preços inexequíveis ou excessivamente elevados, deverão
ser adotados critérios fundamentados e descritos no processo administrativo. (Alterado
pela Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017)

 §6º Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será admitida a
pesquisa com menos de três preços ou fornecedores. (Alterado pela Instrução
Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017)

 Art. 3º Quando a pesquisa de preços for realizada com os fornecedores, estes deverão
receber solicitação formal para apresentação de cotação.

 Parágrafo único. Deverá ser conferido aos fornecedores prazo de resposta compatível com
a complexidade do objeto a ser licitado, o qual não será inferior a cinco dias úteis.

 Art. 4º Não serão admitidas estimativas de preços obtidas em sítios de leilão ou de
intermediação de vendas.

 Art. 5º O disposto nesta Instrução Normativa não se aplica a obras e serviços de
engenharia, de que trata o Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013.

 Art. 6º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Parágrafo único. Esta Instrução Normativa não se aplica aos processos administrativos já
iniciados. (Alterado pela Instrução Normativa nº 7, de 29 de agosto de 2014)

 

Em recente Parecer, a Câmara Permanente de Licitação e Contratos Administrativos da
Procuradoria-Geral Federal, manifestou-se por meio do PARECER nº
00004/2018/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, cuja conclusão é a seguinte:

 
“I - NA PESQUISA DE PREÇOS PRÉVIA ÀS LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, DEVE O
GESTOR UTILIZAR OS PARÂMETROS DO ART. 2° DA IN SLTI/MP N.º 05/2014, PRIORIZANDO-
SE OS VALORES COLHIDOS A PARTIR DO PAINEL DE PREÇOS E DAS CONTRATAÇÕES
SIMILARES DE OUTROS ENTES PÚBLICOS, PARA, A PARTIR DO MATERIAL COLETADO,
EFETUAR A ANÁLISE CRÍTICA DOS VALORES E DECIDIR, DE FORMA MOTIVADA, PELA
UTILIZAÇÃO COMBINADA OU NÃO DOS PREÇOS OBTIDOS A FIM DE COMPOR O PREÇO DE
REFERÊNCIA DA FUTURA CONTRATAÇÃO;

II-  DEVE O GESTOR FICAR ATENTO AOS CASOS NOS QUAIS A UTILIZAÇÃO DOS
PARÂMETROS PREVISTOS NOS INCISOS I E II DO ARTIGO 2º DA IN Nº 05/2014-SLTI/MP SE
MOSTRE INEFICAZ, SITUAÇÕES ESSAS EM QUE AS ORIENTAÇÕES DO TCU PARA O USO DO
CONCEITO DE “CESTA DE PREÇOS ACEITÁVEIS” DEVEM PREVALECER, OU SEJA, A PESQUISA
DE PREÇOS DEVE SER FEITA EM VARIADAS FONTES, TAIS COMO: CONTRATAÇÕES COM
ENTES PÚBLICOS, PESQUISA COM FORNECEDORES, BANCOS DE PREÇOS, TABELAS DE
FABRICANTES, SITES ESPECIALIZADOS, ENTRE OUTROS, SEMPRE BUSCANDO O PREÇO DE
MERCADO DO QUE SE DESEJA ADQUIRIR;

III - O DISPOSTO NOS INCISOS ANTERIORES NÃO SE APLICA ÀS LICITAÇÕES E
CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO
ART. 5º DA IN SLTI/MP N.º 05/2014, QUE DETERMINA A INCIDÊNCIA DO DECRETO Nº 7.983,
DE 8 DE ABRIL DE 2013, PARA A FORMAÇÃO DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA DESSE TIPO
DE CONTRATAÇÃO.

IV - A VANTAJOSIDADE DA PRORROGAÇÃO NOS CONTRATOS DE SERVIÇOS CONTINUADOS
COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA ESTARÁ ASSEGURADA QUANDO HOUVER
PREVISÃO NO AJUSTE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ITEM 7 DO ANEXO IX DA IN Nº
05/2017-SEGES/MP;
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V - A VANTAJOSIDADE DA PRORROGAÇÃO NOS CONTRATOS DE SERVIÇOS CONTINUADOS
SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA ESTARÁ ASSEGURADA QUANDO HOUVER
PREVISÃO CONTRATUAL DE ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, O QUE NÃO IMPEDE
QUE O GESTOR, DIANTE DAS ESPECIFICIDADES DO CONTRATO FIRMADO, DA
COMPETITIVIDADE DO CERTAME, DA ADEQUAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS QUE
FUNDAMENTOU O VALOR DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO, DA REALIDADE DE MERCADO, BEM
COMO DA EVENTUAL OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATÍPICAS NO SETOR DA
CONTRATAÇÃO, DECIDA, DE MANEIRA FUNDAMENTADA, PELA REALIZAÇÃO DA PESQUISA
DE PREÇOS.”

 

Dessa sorte, a pesquisa de preços deve estar de acordo com a sistemática acima indicada.
 
Termo de referência
 
Foi apresentado a versão final do Termo de Referência. Consta despacho da

autoridade competente, através do qual aprova o termo de referência e autoriza a abertura
do processo licitatório na modalidade pregão (2884697).

 
Todavia, cumpre ressaltar que tratando-se de processo administrativo eletrônico, a

regulamentação da modalidade é trazida pelo Decreto nº 8539, de 8 de outubro de 2015, que dispõe
sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das
entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

 
De acordo com referido Decreto:
 

Art. 5º  Nos processos administrativos eletrônicos, os atos processuais deverão ser
realizados em meio eletrônico, exceto nas situações em que este procedimento for inviável
ou em caso de indisponibilidade do meio eletrônico cujo prolongamento cause dano
relevante à celeridade do processo.

Parágrafo único.  No caso das exceções previstas no caput, os atos processuais poderão ser
praticados segundo as regras aplicáveis aos processos em papel, desde que
posteriormente o documento-base correspondente seja digitalizado, conforme
procedimento previsto no art. 12.

(...)

Art. 10.  Os documentos nato-digitais e assinados eletronicamente na forma do art. 6º são
considerados originais para todos os efeitos legais.

(...)

Art. 12.  A digitalização de documentos recebidos ou produzidos no âmbito dos órgãos e das
entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional deverá ser
acompanhada da conferência da integridade do documento digitalizado.

(...)

 

Dessa sorte, o Termo de Referência, documento considerado ato processual para fins do
referido Decreto, deverá ser realizado diretamente em meio eletrônico, salvo inviabilidade ou
indisponibilidade prolongada em que possa resultar dano relevante. O documento será, nesse caso,
assinado pelo elaborador, garantindo tanto a identificação do responsável por sua
confecção, como a própria autenticidade e integridade do documento emitido.

 
Por outro lado, somente será necessidade a assinatura e rubrica de todos os envolvidos na

elaboração a documentação seja física. Nesse caso, além das assinaturas, deverá o ato, ato contínuo da
juntada, ser acompanhado da certidão de conferência da integridade do documento.

 
Portanto, reitera-se a necessidade do ato processual ser praticado diretamente

no bojo do processo eletrônico, com a respectiva assinatura eletrônica, tal como determina
o Decreto nº 8539, de 8 de outubro de 2015.

 
Do Pregão Eletrônico - SRP
 
De pronto, cabe esclarecer que questões relativas às especificações técnicas, bem como

acerca da oportunidade e conveniência referentes à contratação pretendida escapam da seara desta
Procuradoria, não sendo objeto de análise nesta manifestação.

 
A Lei 10.520/2002, procura estabelecer as espécies de serviços que podem ser contratados

utilizando-se da modalidade Pregão, merecendo, pois, transcrição e análise, sobretudo do seu art. 1°, e,
parágrafo único:

 
Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns poderá ser adotada licitação na
modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo,
aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.
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Partindo-se da leitura do artigo e do preâmbulo anteriormente citados, não é o valor da
contratação que constitui fator determinante ou decisivo para a escolha da modalidade de licitação
“Pregão”, mas sim a caracterização do seu objeto como “comum”.

 
Neste diapasão, tendo em vista que esta Procuradoria não dispõe de conhecimento técnico

para tal análise, alertamos esta Universidade que a conceituação de bem comum está prevista no artigo
1º, parágrafo único, da lei 10.520/2002.

 
O Decreto 5.450/2005, assim expressa:
 

Art. 1º - A modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, de acordo com o disposto
no § 1º do art. 2º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, no âmbito da União e submete-se ao regulamento estabelecido neste
Decreto.

 

Nesse sentido, mister se faz mencionar o artigo 4º e o seu § 1º do Decreto acima referido
que determina, no âmbito federal, que o pregão é modalidade obrigatória nas licitações para a aquisição
de bens e serviços comuns:

 
Art. 4º - Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns será obrigatória a
modalidade pregão, sendo preferencial a utilização da sua forma eletrônica.

§ 1º - O pregão deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos casos de comprovada
inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente.

 

O Decreto Federal nº 5.450/2005 não trouxe grandes inovações ou especificidades maiores
em relação à fase preparatória do pregão eletrônico, seguindo quase as mesmas regras e sistemáticas
do pregão presencial. As novidades e individualidades do pregão eletrônico atingem propriamente o
processamento do certame, compreendendo a ordem dos atos, formalidades, requisitos e competências.

 
Sem grandes variações, no Pregão a autoridade competente continua a ser a responsável

pela licitação pública e pela celebração do futuro contrato, conduzindo diretamente a fase interna,
apreciando recursos e impugnações na fase externa e decidindo sobre a homologação do processo.
Costuma ser o agente que reúne competência para assinar o contrato, isto é, representar a entidade
administrativa.

 
Na licitação pública e também na modalidade Pregão, os agentes administrativos devem

praticar uma série de atos no exercício de competência discricionária, tais quais os atos de definição do
objeto da licitação, dos quantitativos a serem exigidos nos atestados de capacitação técnica, dos índices
contábeis, da medida da sanção administrativa a ser aplicada em relação a licitantes faltosos, etc.

 
Ainda, nesse sentido, o Decreto nº 3.555/2000:
 

Art. 4º - A licitação na modalidade de pregão é juridicamente condicionada aos princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento
objetivo, bem assim aos princípios correlatos da celeridade, finalidade, razoabilidade,
proporcionalidade, competitividade, justo preço, seletividade e comparação objetiva das
propostas.

 

Avançando na análise dos autos, verifica-se que a Administração adotou, no presente caso,
o sistema de registro de preços, sistemática prevista no artigo 15, inciso II, da Lei n. 8.666/93 e
regulamentada, recentemente, pelo Decreto nº 7.892/2013.

 
Não é demais ressaltar que o registro de preços não é modalidade de licitação. Registro de

preços é instrumento bem mais amplo, que se presta a gerenciar processos de contratação, abrangendo
a licitação, a ata de registro de preços e o contrato. A sua utilização tem como finalidade, além de
possibilitar o fracionamento das aquisições, redução de volume de estoques e padronização dos preços,
procura amenizar a burocracia, custos e desgastes relativos à multiplicidade de licitações de produtos
semelhantes.

 
O Sistema de Registro de Preços – SRP poderá ser adotado, conforme estabelecido no art.

3º do Decreto nº 7.892/13:
 

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações
frequentes;

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou
contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;

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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O artigo 3º, inciso IV, da Lei 10.520/02, prescreve que a autoridade competente designará,

dentre os servidores do órgão, o pregoeiro e sua equipe de apoio. Quanto a isso, o compulsar dos
autos revela que se encontra nos autos cópia do ato de designação do pregoeiro e sua
equipe de apoio, segundo documentos anexos 2884697.

 
Dentre as diversas inovações trazidas pelo Decreto nº 7.892/13, está a instituição do

procedimento de Intenção de Registro de Preços – IRP, como procedimento inicial a ser utilizado pelos
órgãos e entidade integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG, conforme estabelecido no art. 4º do
referido Decreto:

 
Art. 4º Fica instituído o procedimento de Intenção de Registro de Preços – IRP, a ser
operacionalizado por módulo do Sistema de Administração e Serviços Gerais – SIASG, que
deverá ser utilizado pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais –
SISG, para registro e divulgação dos itens a serem licitados e para a realização dos atos
previstos nos incisos II e V do caput do art. 5º e dos atos previstos no inciso II e caput do
art. 6º.

 

Apesar do estabelecimento da Intenção para Registro de Preços como procedimento inicial a
ser seguido, a sua divulgação fica dispensada, desde que devidamente justificado, em atendimento a
disposição do art. 4º, §1º, já com a nova redação dada pelo Decreto nº 8.250/2014:

 
Art. 4º (...)

§1º A divulgação da intenção de registro de preços poderá ser dispensada, de forma
justificada pelo órgão gerenciador.

 

Ou seja, o IRP é um procedimento que permite a realização de licitação única com a junção
das demandas dos diversos órgãos e entidades federais para a contratação de objetos comuns. Em
síntese, a funcionalidade de Intenção de Registro de Preços tem como finalidade permitir à
Administração tornar públicas suas intenções de realizar pregão ou concorrência para registro de
preços, com a participação de outros órgãos governamentais, que tenham interesse em contratar o
mesmo objeto, possibilitando auferir melhores preços por meio de economia de escala.

 
Informa-se que não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente

desta licitação (2896501).
 
Retomando a análise, dentre ainda as inovações trazidas pelo Decreto nº 7.892/13, está

uma maior regulamentação da adesão à ata de registro de preços, já que o referido diploma legal
dedicou um capítulo ao tema, discorrendo sobre o assunto no art. 22 e seus parágrafos.  

 
O mencionado artigo disciplinou o instituto do “carona”, determinando que cada órgão não

participante poderá contratar até 100% do quantitativo registrado, após autorização do Órgão
Gerenciador e aceite do fornecedor, limitando o conjunto de adesões a uma Ata de Registro de Preços
ao quíntuplo do quantitativo registrado para cada item, independentemente do número de adesões. É o
que determina os §§ 3º e 4º do art. 22:

 
Art. 22. (...)

§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgão participantes.

§4º O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à
ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo
de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

 
Em virtude das inovações referentes à utilização da ata de registro de preços por órgão ou

entidades não participantes, principalmente aos limites quantitativos impostos, faz-se necessária a
adequação do edital e da ata de registro de preços ao disciplinado pelo Decreto nº 7.892/13. Contudo,
verifica-se que não será permitida a utilização da ata de registro de preços por órgão ou
entidades não participantes.

 
Com relação à possibilidade de acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de

preços, o Decreto nº 7.892/13, em seu art. 12, §1º, vedou-a expressamente, sendo tal previsão
constante do item 8.2. do anexo III do presente edital:

 
Art. 12.  O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses,
incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de
1993.

§ 1º É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. (...)

 

Por fim, lembro que a indicação da dotação orçamentária só é exigível antes da assinatura
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do contrato, sendo tal previsão disposta na Orientação Normativa nº 20, de 1º de abril de 2009, da
Advocacia-Geral da União.

 
Quanto aos demais itens, aparentemente não há nada que contrarie a devida observância

ao princípio da legalidade, ao qual está a Administração Pública compulsoriamente vinculada, como
preceitua a nossa Magna Carta em seu art. 37, XXI.

 
A comissão de licitação deverá ainda observar as exigências legais posteriores a esta fase,

sob pena de eivar de vícios o processo licitatório, comprometendo o regular seguimento do mesmo.
 
Por fim, cito recente julgado do TCU, a qual merece observância pelo pregoeiro:
 

9.4. dar ciência à Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério
da Justiça, com fundamento no art. 7º da Resolução – TCU 265/2014, sobre a ausência de
negociação com o licitante vencedor, visando obter melhor proposta de preços, identificada
no Pregão Eletrônico 9/2014, dado que essa providência deve ser tomada mesmo em
situação na qual o valor da proposta seja inferior ao valor orçado pelo órgão licitante,
considerando o princípio da indisponibilidade do interesse público e o disposto no art. 24, §
8º, do Decreto 5.450/2005, com a interpretação dada pelo TCU mediante os Acórdãos
3.037/2009 e 694/2014, ambos do Plenário, com vistas à adoção de controles internos que
mitiguem a possibilidade de ocorrência de outras situações semelhantes;  (TC-
020.977/2014-0, Acórdão nº 720/2016-Plenário).

 

 

Da minuta de edital
 
A minuta de edital foi trazida (2898714).
 
Embora seja consignado que a minuta em questão foi extraída do sítio da AGU, tratando-se

do modelo ofertado pelo órgão, o documento difere em determinados pontos do padrão. No caso,
apesar de não haver maiores implicações para além das consignadas abaixo, fica o registro de que a
responsabilidade por intercorrências decorrentes da alteração da minuta passa a ser do servidor,
quando este deixa de consignar expressamente os itens modificados.

 
Além disso, é imprescindível que a minuta a ser utilizada seja retirada diretamente do sítio

da AGU, porquanto o Edital lá trazido é constantemente atualizado.
                                                                                                                                          
Sobre a publicação do edital. Prazo mínimo para a abertura das propostas após a

publicação do aviso
 
Tratando-se de pregão eletrônico, após assinado e rubricado em todas as suas folhas o

edital deverá ser encartado nos autos e publicado na forma do artigo 17 e §§ do Decreto nº 5.450/05,
dispositivo esse cuja leitura se recomenda na íntegra.

 
Por último, insta registrar que, após a publicação nos veículos de comunicação acima

exigidos, é preciso juntar aos autos a devida comprovação da publicação (artigo 38, inciso II, da Lei
8.666/93 c/c artigo 30, inciso XII, alínea “a”, do Decreto 5.450/05).

 
CONCLUSÃO
 
Posto isso, observadas as orientações contidas no presente parecer , manifesto pela

viabilidade jurídica no prosseguimento do procedimento licitatório, na forma do artigo
38, parágrafo único, da Lei 8.666/93 c/c artigo 11, inciso VI, da Lei Complementar nº 73/93.

 
É o parecer.
 
À Supervisão de Compras e Patrimônio do CUR - UFMT para os devidos fins.
Cuiabá, 07 de outubro de 2020.
 
 

[assinado eletronicamente]
OSVALMIR PINTO MENDES

Procurador Federal
Chefe da Procuradoria Federal junto a UFMT

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 23108046667202016 e da chave de
acesso db39feb3
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Documento assinado eletronicamente por OSVALMIR PINTO MENDES, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
511284412 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
OSVALMIR PINTO MENDES. Data e Hora: 07-10-2020 11:59. Número de Série:
0xD0537034C238A8C7681F9EB8829A3217. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

  

DESPACHO

  
Processo nº 23108.046667/2020-16
Interessado: @interessados_virgula_espaco@
  
Ao Pregoeiro da Universidade Federal de Rondonópolis
Jailson de Andrade
 
Considerando o Parecer 2902518 favorável emitido pela Procuradoria

Federal Junto à Universidade Federal de Mato Grosso, que trata da análise da minuta
do edital 2898714;

Considerando que as alterações realizadas no modelo de Edital
disponibilizado pela AGU foram feitas tendo em vista a necessidade de adequá-lo às
especificidades contidas no Termo de Referência 147-2020 (2870170). Nesse sentido
foi incluído o item 15 - Da Garantia Contratual, bem como adequados outros
itens para atender as especificidades do objeto, tais como item 8 - Da Aceitabilidade
da Proposta Vencedora e item 9 - Da Habilitação;

Posto isso, encaminhamos os autos para publicação do aviso do edital.

Documento assinado eletronicamente por PAMELA JORDANA DE MENEZES,
Supervisor(a) de Compras e Patrimônio do CUR - UFMT, em 08/10/2020,
às 15:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2906345 e o código CRC 25F6486A.

Referência: Processo nº 23108.046667/2020-16 SEI nº 2906345
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

REITORIA

PORTARIA/PROPLAD/REITORIA/UFR Nº 013, DE 29 DE SETEMBRO DE 2020

 

O PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DE RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe a PORTARIA Nº 40 REITORIA, DE 10 DE AGOSTO
DE 2020;

CONSIDERANDO a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993;

CONSIDERANDO os Decretos nº 3.555 de 08 de agosto de 2000 e nº 5.450 de 31 de maio
de 2002;

CONSIDERANDO o inciso IV, do art. 3º da Lei. 10.520, de 17 de julho de 2002;

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 23108.065232/2020-62,

 

R E S O L V E :

 

Art. 1º  Designar o servidor técnico-administra�vo Jailson José de Andrade SIAPE 2156522
para atuar como pregoeiro da Universidade Federal de Rondonópolis.  

 

Art. 2º  Designar as servidoras Simony Cândida dos Santos SIAPE 1663074 e Regina Amaral
Silva Pinheiro SIAPE nº 2386109, para comporem a comissão de apoio.

 

Art. 3º  Esta portaria entra em vigor em 6 de outubro de 2020.  

 

Documento assinado eletronicamente por JOSEMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA, Docente da
Universidade Federal de Mato Grosso, em 01/10/2020, às 09:30, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2874165 e
o código CRC D64B15A5.

Referência: Processo nº 23108.065232/2020-62 SEI nº 2874165
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26454 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS
156677 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 00001/2020-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Estudo e projeto - energia fotovoltáica

Descrição Detalhada: Elaboração de projeto executivo de sistema de geração de energia fotovoltaica on-gride incluindo a aprovação deste junto à
concessionária de energia e outros órgãos pertinentes, seguindo toda a legislação e normativas aplicáveis, que atenda a
demanda estimada de 2300 kWp e possa ser executado gradualmente em parcelas independentes, observando as exigências
presentes no Termo de Referência para atender as necessidades da Universidade Federal de Rondonópolis.

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Grupo: G1

Valor Unitário (R$): 25.460,66

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Rondonópolis/MT (1)

2 - Instalação , manutenção - energia fotovoltáica

Descrição Detalhada: Fornecimento, instalação, comissionamento e ativação de todos os materiais e equipamentos para o sistema de geração de
energia fotovoltaica on-gride conforme projeto a ser elaborado e aprovado (item 01) e Termo de Referência, incluindo ativação
do sistema e efetivação do acesso junto à concessionária de energia, bem como o suporte técnico e o treinamento de operação
e limpeza do sistema a ser instalado na Universidade Federal de Rondonópolis.

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2300
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Grupo: G1

Valor Unitário (R$): 3.846,75

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Rondonópolis/MT (2300)

2 - Composição dos Grupos

11 Estudo e projeto - energia fotovoltáica Unidade
23002 Instalação , manutenção - energia fotovoltáica Unidade

Grupo 1
Nº do Item Descrição Quantidade Total Unidade de Fornecimento

PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 00001/2020-000 SRP UASG 156677 (1/1)08/10/2020  17:14
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PREGÃO ELETRÔNICO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2020/UFR 

(Processo Administrativo SEI n.° 23108.046667/2020-16) 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Universidade Federal de 

Rondonópolis, inscrita no CNPJ 35.854.176/0001-95 por meio da Coordenação de Compras e 

Licitações, sediada na Avenida dos Estudantes, nº 5055, bairro Cidade Universitária, CEP 

78736-900, Rondonópolis/MT, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade 

PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço por lote, sob 

a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global, nos termos da Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 

9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto 

nº 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: 26/10/2020 

Horário: 09:00 (horário de Brasília) 

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.gov.br/compras/pt-br/ 

 

1.        DO OBJETO 

1.1     O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de 

preços para contratação de empresa especializada em elaboração de projeto e execução da 

instalação de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) para atender a demanda da 

Universidade Federal de Rondonópolis, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
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1.2.     A licitação será realizada em grupo único, formados por 02 (dois) itens, conforme 

tabela constante no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os 

itens que o compõem. 

1.3.     O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas 

as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

1.4.   A licitação será realizada de acordo com as regras específicas para o regime de 

execução empreitada por preço global. 

 

2. DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

2.1.     As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais 

adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços. 

3.      DO CREDENCIAMENTO 

3.1.     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. 

3.2.     O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no 

sítio www.gov.br/compras/pt-br/, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura 

de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

3.3.     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. 

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

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

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

sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de 

uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.  

3.5.     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. 

3.5.1.     A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1.     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 
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Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN 

SEGES/MP nº 3, de 2018. 

4.1.1.   Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

4.2.      Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1.   Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

4.2.2.      Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.2.3.   Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.2.4.    Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

4.2.5.   Que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em 

processo de dissolução ou liquidação; 

4.2.6.    Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.2.7.   Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 

nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);  

4.2.8.    Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução 

Normativa/SEGES nº 05/2017); 

4.2.8.1.   É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na 

forma dos arts. 5º a 7º da Lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta 

licitação se insiram entre as atividades previstas no contrato de gestão 

firmado entre o Poder Público e a organização social (Acórdão nº 

1.406/2017- TCU-Plenário), mediante apresentação do Contrato de Gestão e 

dos respectivos atos constitutivos. 

4.2.9.  sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017. 

4.3.     Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa 

jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área 

responsável pela demanda ou contratação; ou 

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

4.4.1.   Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o 

companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou 

afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da 

Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 

04 de junho de 2010);  

RWRpdGFsIGNvbSBkYXRhIGRlIGFnZW5kYW1lbnRvIGRvIFByZWfjbyAoMjkwODc5Nyk=         SEI 23108.046667/2020-16 / pg. 237



___________________________________________________________________ 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Serviços Comuns de engenharia 
Atualização: Julho/2020 
e-mail: jailson.andrade@ufr.edu.br 

4.4.     Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na 

execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de 

agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão 

contratante. 

4.5.     Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

4.5.1.   Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49; 

4.5.1.1.  Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas 

de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento 

no certame; 

4.5.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para 

microempresas e empresas de pequeno porte, 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. 

4.5.2   Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos; 

4.5.3   Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;  

4.5.4.   Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.5.5.   Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e 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; 

4.5.6.   Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 

Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

4.5.7.   Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

4.5.8.  Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento 

de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991. 

4.6.     A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 
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5.1.     Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

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

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3.     Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

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

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

do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.     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.  

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

os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.7.     Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as 

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

negociação e julgamento da proposta. 

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

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público 

após o encerramento do envio de lances.  

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1.    O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

6.1.1.   Valor unitário, quantidade e valor total do item; 

6.1.2. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do 

Termo de Referência. 

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

6.3.     Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na prestação dos serviços, informados conforme o modelo de Proposta de 

Preços, em anexo a este Edital; 

6.3.1.   A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos 

variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso 
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o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do 

objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos 

do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

6.3.2.   Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele 

superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o 

pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços 

demandados e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e 

cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base na alínea "b" 

do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN 

SEGES/MP n.5/2017.  

6.4.     A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 

nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o 

proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades 

adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

6.5.     Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.6.     O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data 

de sua apresentação. 

6.7.     Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência 

de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

6.7.1.  O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura 

de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos 

termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 

responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso 

verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do 

contrato. 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES 

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

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2.     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.  
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7.2.1.   Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3.   A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

estas participarão da fase de lances. 

7.4.     O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

7.5.    Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 

valor consignado no registro.  

7.5.1.   O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

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

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7       O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado 

e registrado pelo sistema.  

7.8.     O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 

tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 

oferta deverá ser de R$ 0,01 (um centavo).  

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

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

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

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 

minutos do período de duração da sessão pública. 

7.11.    A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 

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

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

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

encerrar-se-á automaticamente. 

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

poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 

sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.  

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

recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.15.     Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

RWRpdGFsIGNvbSBkYXRhIGRlIGFnZW5kYW1lbnRvIGRvIFByZWfjbyAoMjkwODc5Nyk=         SEI 23108.046667/2020-16 / pg. 241



___________________________________________________________________ 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Serviços Comuns de engenharia 
Atualização: Julho/2020 
e-mail: jailson.andrade@ufr.edu.br 

7.16.     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.  

7.17.     Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 

vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação.  

7.18.     O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital 

e seus anexos. 

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

7.20.    Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez 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 e empresas de pequeno porte 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 8.538, de 2015. 

7.21.     Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que 

se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor 

lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.22.    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. 

7.23.    Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 

não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa 

e empresa de pequeno porte 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. 

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

de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

7.25.     Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

7.25.1.   Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, 

assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços: 

7.25.1.1.   Prestados por empresas brasileiras;  
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7.25.1.2.   Prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.25.1.3.   Prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

7.26.     Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas ou lances empatados. 

7.27.     Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

7.27.1.   A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes; 

7.27.2.   O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 

(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 

negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital 

e já apresentados.  

7.27.2.1.  É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

7.28.     Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

 

8.            DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1.     Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 

parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

8.2.     A proposta a ser encaminhada deverá conter: 

8.2.1.     Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da 

data de abertura do certame. 

8.2.2.  Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações 

constantes dos projetos elaborados pela Administração; 

8.2.3.   Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em 

moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, 

considerando o modelo de Proposta de Preços anexo ao Edital; 
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8.2.3.1.   Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os 

compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e 

quaisquer outros que incidam na contratação do objeto; 

8.2.3.2.   Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados 

mediante o uso da expressão “verba” ou de unidades genéricas. 

8.2.4.   Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;  

8.2.4.1.   O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá 

observar o cronograma de desembolso máximo por período constante do 

Termo de referência, bem como indicar os serviços pertencentes ao caminho 

crítico da obra. 

8.3     Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 

poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área 

especializada no objeto. 

8.4.     Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo 

VII-A da In SEGES/MP n. 5/2017, que:  

8.4.1.   Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

8.4.2.     Contenha vício insanável ou ilegalidade; 

8.4.3.    Não apresente as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência 

e/ou anexos; 

8.4.4.   Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 

1455/2018 -TCU - Plenário), tanto em custos unitários como no valor global, ou 

que apresentar preço manifestamente inexequível; 

8.5.      Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada 

integral, será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que 

qualquer um dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência 

fixado pela Administração, salvo se o preço de cada uma das etapas previstas no cronograma 

físico-financeiro não superar os valores de referência discriminados nos projetos anexos a 

este edital.  

8.6.     Ainda nessa hipótese, de o regime de execução ser o de empreitada por preço global 

ou empreitada integral, a participação na presente licitação implica a concordância do 

licitante com a adequação de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais 

alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, 

memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu 

conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do 

Decreto n. 7.983/2013.  

8.7.     Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço unitário, será 

desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos 

seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela 

Administração, em conformidade com os projetos anexos a este edital.  
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8.8.    Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos 

suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de 

preços ou menor lance que: 

8.8.1.   For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente 

preços 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. 

8.8.2.   Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores 

àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, 

medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes 

8.9.    O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 2º, da Lei 

nº 8.666, de 1993. 

8.9.1.   Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, 

na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das 

enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para 

que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

8.9.2.    Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) 

da média dos preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua 

imediata desclassificação por inexequibilidade, será obrigatória a realização de 

diligências para o exame da proposta. 

8.10.    Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita. 

8.10.1.   Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 

vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata 

8.11.    O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas,sob pena de 

não aceitação da proposta.  

8.11.1.   É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

8.12.     rros no preenc imento da planil a não constituem motivo para a desclassi icação da 

proposta.   planil a poderá ser a ustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, 

desde que não haja majoração do preço. 

RWRpdGFsIGNvbSBkYXRhIGRlIGFnZW5kYW1lbnRvIGRvIFByZWfjbyAoMjkwODc5Nyk=         SEI 23108.046667/2020-16 / pg. 245



___________________________________________________________________ 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Serviços Comuns de engenharia 
Atualização: Julho/2020 
e-mail: jailson.andrade@ufr.edu.br 

8.12.1.   O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas; 

 .  . .  Considera-se erro no preenc imento da planil a pass vel de correção a 

indicação de recol imento de impostos e contribuiç es na  orma do Simples 

Nacional, quando não cabível esse regime. 

8.13.    Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.14.     Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, in ormando no “c at” a nova 

data e horário para sua continuidade.  

8.15.    Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, 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. 

8.16.    Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1.    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:   

a) SICAF;   

 b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela  

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   

c) 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).   

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 

Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  

9.1.1.   Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das 

consultas das al neas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa 

Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/); 

9.1.2.   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, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 
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improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.1.2.1.  Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se 

houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

 

9.1.2.1.1.   A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 

societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.1.2.1.2.  O licitante será convocado para manifestação previamente à 

sua desclassificação. 

9.1.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.1.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.2.     Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e à qualificação econômica financeira, conforme o disposto na 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018  

9.2.1.   O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à 

data prevista para recebimento das propostas; 

9.2.2.   É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.2.3.   O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, 

§3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

 

9.3.     Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob 

pena de inabilitação. 

9.4.     Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 

relação à integridade do documento digital. 
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9.5.     Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

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

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

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

da matriz. 

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

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

9.7.     Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 

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

9.8.    Habilitação jurídica: 

9.8.1.   No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.8.2.   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; 

9.8.3.   Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

9.8.4.   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; 

9.8.5.  Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira 

em funcionamento no País; 

9.8.6.   Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva; 

9.9.     Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.9.1.      Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

9.9.2.  Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 

da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do 

Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 
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9.9.3.    Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

9.9.4.   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; 

9.9.5.   Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual; 

9.9.6.  Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.9.7.  Caso  o licitante seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração 

emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra 

equivalente, na forma da lei; 

 

9.10.     Qualificação Econômico-Financeira: 

9.10.1.   Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do 

licitante; 

9.10.2.   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; 

9.10.2.1.  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; 

9.10.2.2.  É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou 

contrato/estatuto social. 

9.10.3.   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: 

LG =  

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG =  Ativo Total 
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Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC =  

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

9.10.4.   As empresas, 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 10% (dez por cento) do 

valor total estimado da contratação ou do item pertinente. 

9.11.     Qualificação Técnica: 

9.11.1.   Registro ou inscrição da empresa licitante expedido pelo CREA (Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia) da circunscrição da licitante, em plena 

validade na data da proposta; 

9.11.2.  Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais 

atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de 

serviço de fornecimento, instalação e comissionamento de unidade geradora solar 

fotovoltaica na categoria minigeração, do tipo conectada à rede (on-grid), com 

capacidade mínima de 100 kWp nominal instalado:  

9.11.2.1.   O(s) Atestado(s) apresentado(s) pela licitante deverá(ão) 

mencionar especificamente local (endereço completo) e data (mês e ano) em 

que foram realizados os serviços. 

9.11.2.2.   Mediante solicitação da UFR, a licitante deverá informar os dados 

de contato do(s) emitente(s) do(s) Atestado(s) (telefone, endereço, e-mail). 

9.11.2.3.   Não será aceito Atestado de serviços ainda não concluídos, 

executados parcialmente ou em andamento, bem como não serão aceitos 

Atestados de trabalhos executados em consórcio. 

9.11.3.   Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do 

serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma 

concomitante;  

9.11.4.   Como requisito de qualificação técnico-profissional a contratada deverá 

apresentar a Declaração de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo III do 

Termo de Referência, na qual deverá constar a qualificação do(s) responsável(is) 

técnico(s) pela execução do serviço, registro do profissional junto a CREA (e visto, 

caso o profissional seja registrado em outro estado que não o Mato Grosso), 

devidamente assinada pelo(s) indicado(s) e representante legal da 

CONTRATADA;  
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9.11.4.1.   O responsável técnico deverá ser um profissional de nível superior 

habilitado em geração de energia fotovoltaica de acordo com as disposições 

da Resolução n. º 218 do CONFEA, e demais normativas do órgão; 

9.11.4.2. Cada profissional deve apresentar a Certidão de Acervo Técnico – 

CAT, expedida pelo CREA, que comprove que o profissional tenha 

executado para órgão ou ente da administração pública direta ou indireta, 

federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa 

privada, o serviço de fornecimento, instalação e comissionamento de gerador 

solar fotovoltaico do tipo conectado à rede (on-grid) com capacidade mínima 

de 40 kWp, vedado expressamente a apresentação de CATs de sistema solar 

fotovoltaico com potência inferior, com o objetivo de alcançar o valor de 

potência requerido pela soma das potências individuais.  

9.11.5.   Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados 

deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega 

da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove 

seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o 

diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e 

Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o 

licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso 

o licitante se sagre vencedor do certame. 

9.11.6.    No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este 

subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 

1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a 

substituição seja aprovada pela Administração. 

9.11.7.   As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as 

informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, 

apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 

contratação e dos correspondentes Atestados de Capacidade Técnica, endereço 

atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de 

engenharia. 

9.11.8   As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar atestado de 

vistoria assinado pelo servidor responsável, conforme Anexo II do Termo de 

Referência, caso o licitante opte por realizá-la; 

9.11.8.1.  O atestado de vistoria, caso o licitante opte por não realizá-la, 

deverá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que conste 

que conhece as condições locais para execução do objeto, conforme Anexo I 

do Termo de Referência, assumindo total responsabilidade por este fato e que 

não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem 

desavenças técnicas ou financeiras com a contratante. 
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9.12.   A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 

que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

9.12.1.  A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior 

à fase de habilitação. 

9.13.    Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno 

porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma 

restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando 

requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.14.    A não-regularização fiscal e trabalhista 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 e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização. 

9.15.    Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, in ormando no “c at” a nova data e  orário para sua 

continuidade. 

9.16.    Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 

9.17.    Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 

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. 

 

10.      DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1.     A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 

02 (duas) horas,  a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1.   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. 

10.1.2.   Apresentar a proposta de preços, devidamente ajustada ao lance vencedor, 

em conformidade com o modelo anexo a este instrumento convocatório. 

10.1.3.   Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante  

vencedor, para fins de pagamento. 
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10.2.    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. 

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

Contratada. 

10.3.    Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.3.1.   Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos 

e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.4.     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. 

10.5.   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. 

10.6.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

11.         DOS RECURSOS 

11.1.    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 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. 

11.2.   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. 

11.2.1.  Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2.  A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

11.2.3.  Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

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. 
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11.3.    O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

11.4.    Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

 

12.         DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1.     A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1.   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. 

12.1.2.   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.  

12.2.    Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 

  . . .     convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“c at”), e-mail, de 

acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2.   A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos 

no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

 

13.       DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1.     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. 

13.2.     Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. 

  

14.      DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

14.1.     Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras 

constantes do Termo de Referência. 

 

15.       DA GARANTIA CONTRATUAL 
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15.1     Será exigida garantia contratual dos bens fornecidos e dos serviços prestados na 

presente contratação, complementar à legal, conforme prazos mínimos e demais regras 

constantes do Termo de Referência. 

 

16.      DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

16.1.      Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, 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.  

16.2.    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, preferencialmente via SEI - Sistema Eletrônico de Informações, ou outro sistema 

que vier a substituí-lo, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da data de seu recebimento. 

16.3.   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. 

16.4.    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. 

16.4.1.   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, quando o objeto não atender aos requisitos 

previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; 

 

17.      DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

17.1.     Após regular convocação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento 

equivalente. 

17.2.     O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme 

o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

17.2.1.   Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 

entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá 

encaminhá-lo para assinatura, preferencialmente via SEI - Sistema Eletrônico de 

Informações, ou outro sistema que vier a substituí-lo, para que seja assinado e 

devolvido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.  
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17.2.2.   O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 

período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

  

17.3.     O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 

adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

17.3.1.   Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de 

negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

17.3.2.   A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e 

seus anexos; 

17.3.3.  A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas 

nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração 

previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

 

17.4.     O prazo de vigência da contratação será determinado no momento da assinatura do 

Termo de Contrato, não sendo prorrogável na forma do art. 57, II, da Lei 8.666/93. 

 

17.5.    Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para 

identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou 

entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas 

indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 

2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao 

CADIN. 

17.5.1.   Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de 

contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu 

cadastramento, sem ônus, antes da contratação.  

17.5.2.   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 úteis, 

sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

 

17.6.     Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação 

das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante 

durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.  

 

17.7.    Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 

consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a 

Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis 

a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, 

após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 

documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de 

preços. 

 

18.     DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 
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18.1.     As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 

estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

19.    DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

19.1.    Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 

Referência, anexo a este Edital. 

 

20.     DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

20.1.     As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo a este Edital. 

 

21.     DO PAGAMENTO 

21.1.    As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a 

este Edital.  

21.1.1.   É admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este 

Instrumento Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a 

este Edital.  

22.    DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

22.1.    Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que: 

22.1.1.   Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento 

equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

22.1.2.    Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

22.1.3.    Apresentar documentação falsa; 

22.1.4.    Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

22.1.5.    Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

22.1.6.    Não mantiver a proposta; 

22.1.7.    Cometer fraude fiscal; 

22.1.8.     Comportar-se de modo inidôneo. 

22.2.    As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, 

em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 

injustificadamente. 

22.3.    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. 
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22.4.    O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 

subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções: 

22.4.1.   Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

22.4.2.   Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

22.4.3.   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; 

22.4.4.  Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 

SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

22.4.5.   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; 

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

22.6.     Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato 

lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 

necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 

competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração 

de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

22.7.    A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 

como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 

12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

22.8.    O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 

Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 

participação de agente público.  

22.9.    Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 

conforme artigo 419 do Código Civil. 

22.10.    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. 
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22.11.     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. 

22.12.    As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

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

de Referência. 

23.     DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

23.1.    Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços 

ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

23.2.     A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado 

do certame em relação ao licitante melhor classificado. 

23.3.     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. 

23.4.     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. 

24.      DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

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

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

jailson.andrade@ufr.edu.br. 

24.3.     Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

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

recebimento da impugnação. . 

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

certame. 

24.5.     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 endereço indicado no 

Edital. 

24.6.     O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

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

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 
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24.7.     As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

24.7.1.   A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.  

24.8.     As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

 

25.      DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

25.1.    Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

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

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

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 

haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

25.3.    Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

25.4.     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. 

25.5.   A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

25.6.    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. 

25.7.    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. 

25.8.    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. 

25.9.      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. 

25.10.     Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

25.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.gov.br/compras/pt-br/. 

25.12.      Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
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ANEXO I - Termo de Referência e seus respectivos anexos; 

ANEXO II - Minuta da Ata de Registro de Preços; 

ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato; 

ANEXO IV – Modelo de Proposta de Preços; 

ANEXO V – Cronograma Físico-Financeiro. 

 

 

 

   Rondonópolis/MT , 08 de outubro de 2020. 

 

 

Pamela Jordana de Menezes 

Coordenadora de Compras e Licitação 
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ANEXO I 

 TERMO DE REFERÊNCIA 147-2020 

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 

1. OBJETO 

1.1. Registro de Preços para contratação de empresa especializada em elaboração de 

projeto e execução da instalação de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) 

para atender a demanda da Universidade Federal de Rondonópolis, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos: 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO 
CÓDIGO 

CATSER 
UND QTD 

VALOR 

UNITÁRIO DE 

REFERÊNCIA 

01 

01 

Elaboração de projeto 

executivo de sistema de 

geração de energia 

fotovoltaica on-gride 

incluindo a aprovação deste 

junto à concessionária de 

energia e outros órgãos 

pertinentes, seguindo toda a 

legislação e normativas 

aplicáveis, que atenda a 

demanda estimada de 2300 

kWp e possa ser executado 

gradualmente em parcelas 

independentes, observando as 

exigências presentes no 

Termo de Referência para 

atender as necessidades da 

Universidade Federal de 

Rondonópolis. 

20621 und 1 R$ 25.460,66 

02 

Fornecimento, instalação, 

comissionamento e ativação 

de todos os materiais e 

equipamentos para o sistema 

de geração de energia 

fotovoltaica on-gride 

conforme projeto a ser 

elaborado e aprovado (item 

01) e Termo de Referência, 

incluindo ativação do sistema 

20630 kWp 2300 R$ 3.846,75 
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e efetivação do acesso junto à 

concessionária de energia, 

bem como o suporte técnico e 

o treinamento de operação e 

limpeza do sistema a ser 

instalado na Universidade 

Federal de Rondonópolis. 

1.2. O objeto da licitação tem natureza de serviço comum de engenharia, conforme título 

4 do presente documento; 

1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são discriminados na tabela acima; 

1.4. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço 

Global. Esclarece-se que a empreitada por preço global tem como característica a 

contratação do serviço por preço certo e total, ou seja, independentemente da 

quantidade efetivamente executada, conforme levantamentos e medições efetuadas. 

Nesse regime de execução, os pagamentos estão vinculados à conclusão de etapas 

previstas, o que força o contratado a cumprir os prazos previamente definidos, pois 

nada recebe até que uma etapa esteja finalizada. 

1.5. O contrato tem a vigência contratual determinada, não sendo prorrogável na forma do 

art. 57, II, da Lei de Licitações. 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A implantação do SFCR tem múltiplas justificativas, que podem ser classificadas em 

duas dimensões principais: econômica e ambiental. Tais dimensões estão 

entrelaçadas e cada justificativa possui aspectos pertinentes a ambas, fundamentadas 

também por diretrizes legais; 

2.2. A utilização de energia solar fotovoltaica reduz o consumo de energia oriunda de 

fontes com maiores impactos ao meio ambiente, como as termelétricas e até mesmo 

as hidroelétricas. A iniciativa também está em harmonia com a Política Nacional de 

Conservação e Uso Racional de Energia contida na Lei nº 10.295, de 17 de outubro 

de 2001, que preconiza a alocação eficiente de recursos energéticos e a preservação 

do meio ambiente; 

2.3. Ainda considerando aspectos legais, o objeto da pretensa contratação está 

em consonância com os critérios, práticas e diretrizes para a promoção 

do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela 

Administração Pública Federal elencados pelo Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 

2012; 
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2.4. Por sua vez, a Portaria do MPOG nº 23, de 12 de fevereiro de 2015 estabelece como 

boa prática de gestão e uso de energia elétrica priorizar o emprego de mecanismo de 

produção de energia in loco, com viabilidade técnica e econômica, bem como a 

utilização de fonte renovável de energia que proporciona economia no consumo 

anual de energia elétrica da edificação. O projeto pretendido se encaixa totalmente 

em tais recomendações; 

2.5. Sob o ponto de vista conceitual, o investimento em energia solar fotovoltaica se 

justifica quando se leva em conta que o Brasil possui recurso solar abundante (1550 a 

2350 kWh/m² por ano) (https://www.portalsolar.com.br/o-que-e-

geracaodistribuida.html); 

2.6. Sob o ponto de vista regulatório, o Brasil vem evoluindo sua legislação de modo 

favorável à energia solar fotovoltaica junto com o conceito de geração distribuída. 

Com a Resolução Normativa nº 482/2012, revisada pela Resolução Normativa nº 

687/2015, da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica –, foi criado o Sistema 

de Compensação de Energia Elétrica. Esse sistema permite que consumidores 

instalem pequenas usinas geradoras, como as de energia solar fotovoltaica, 

microturbinas eólicas, geradores de biomassa, etc. A resolução estabeleceu dois 

modelos, sendo considerada microgeração a instalação de geradores com potência de 

até 75 kW, e minigeração quando acima dessa potência até o valor de 5,0 MW; 

2.7. Sob o ponto de vista econômico, vale ressaltar que, para tornar a energia solar 

fotovoltaica atrativa, foi estabelecido pela ANEEL que quando a quantidade de 

energia gerada for superior à quantidade de energia consumida, os créditos gerados 

poderão ser compensados pelo prazo de até 60 meses. Isso significa que a energia 

gerada em períodos de sol pode ser utilizada para compensar o consumo dos períodos 

sem sol, de forma que o gasto final de energia da edificação seja reduzido. Caso o 

consumidor possua uma outra instalação em seu CPF/CNPJ, ele poderá utilizar os 

créditos excedentes para compensar nessa outra unidade consumidora. Essa 

modalidade de compensação é denominada autoconsumo remoto; 

2.8. O presente projeto, uma vez implantado, passará a ser responsável pela redução dos 

gastos da UFR com energia elétrica por cerca de pelo menos 25 anos de uma forma 

sustentável através do aproveitamento dos potenciais de geração em suas próprias 

instalações, reduzindo a dependência e o custo relativo a fontes externas de energia. 

A geração de energia solar fotovoltaica é, portanto, um elemento que promove a 

sustentabilidade tanto econômica quanto ambiental e está em harmonia com os 

princípios e normas que disciplinam as contratações públicas. 

2.9. Da demanda: 

2.9.1. Para estimativa da demanda da Universidade Federal de Rondonópolis foi 

considerado o consumo de março de 2019 a fevereiro de 2020, período anterior à 

pandemia de COVID-19 no Brasil, tendo em vista que o consumo da instituição 
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reduziu 42,04% no período de quarentena e por isso não deve ser avaliado. A 

tabela abaixo apresenta o consumo (em kWh) e o valor da respectiva fatura para 

o câmpus e a Casa dos Estudantes Universitários: 

 

2.9.2. Com base no levantamento, calcula-se que o consumo atual da UFR, em 

condições normais de funcionamento, é de aproximadamente 195.969,33 

kWh/mês; 

2.9.3. Hoje a instituição possui cerca de 543 colaboradores, entre servidores e 

terceirizados, além de 3800 alunos, sendo em média 212 alunos por curso. Com 

a implantação da estrutura administrativa própria da UFR, está previsto um 

aumento dos colaboradores em 28% a médio prazo, além disso prevê-se também 

a criação de novos cursos, o que aumenta o número de alunos e docentes; 

2.9.4. Com base nos números atuais, estima-se que para cada curso aumenta-se 212 

alunos e 20 docentes, considerando a criação de três novos cursos a médio prazo, 

aumentará a comunidade acadêmica em 14%; 

2.9.5. Portanto, estima-se um aumento total de 42% a médio prazo para a 

comunidade acadêmica da UFR. Tal expansão acarretará a necessidade de 

construção de novas edificações, sendo assim, julga-se que a taxa de expansão 

refletirá diretamente sobre o consumo de energia; 
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2.9.6. Dessa forma, deve-se prever para o sistema uma geração mínima a médio 

prazo de 278.276,45 kWh/mês; 

2.9.7. Com base no Estudo de Viabilidade (protocolo SEI 1997010, página 6), para 

cada 500 kWp instalados gera-se em torno de 60.718 kWh mensais, logo o 

sistema completo a ser instalado deve ter uma potência de geração em torno de 

2.291,55 kWp, para fins de arredondamento será considerado uma demanda total 

de 2.300,00 kWp.   

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

3.1. A pretensa contratação divide-se em dois itens, projeto e instalação, que compõem 

um único lote. Dessa maneira, busca-se otimizar o processo de aprovação do projeto 

executivo junto à concessionária de energia e a obtenção de eventuais licenças 

necessárias à sua implantação; 

3.2. O projeto (item 01) será caracterizado por uma unidade. Para o serviço de instalação 

do sistema (item 02), a unidade definida é o quilowatt pico (kWp) nominal instalado, 

que corresponde a energia máxima gerada pelo sistema (no caso pela parcela a ser 

executada) sob as condições ambientais ideais. A potência de geração de cada parcela 

do sistema é definida pela soma da potência de cada painel que a compõe, sendo que 

a potência do painel é definida pelo fabricante; 

3.3. Dessa forma, a contratação inicial compreenderá o projeto integral (item 01) e, no 

mínimo, a execução de módulo (s) que some (em) 475 kWp (parcela do item 02); 

3.4. A quantidade mínima de cada eventual contratação subsequente será de 30 kWp e 

corresponderá à instalação completa para ampliação do sistema de geração de energia 

fotovoltaica da UFR, dimensionado conforme o projeto e as diretrizes do Termo de 

Referência, atendendo todas as especificações técnicas neles contidas; 

3.5. A execução gradual das parcelas permitirá economizar recursos tão logo seja 

possível, já que após a finalização, cada uma produzirá energia independentemente. 

Como a execução do sistema completo dependerá da disponibilidade orçamentária, o 

órgão terá a liberdade de prosseguir com a expansão do sistema quando possível, 

executando mais módulos, para uma maior capacidade de geração. Além disso, a 

economia gerada por uma parcela já instalada poderá ser destinada à execução das 

parcelas faltantes, tornando o projeto de autossuficiência em energia mais veloz; 

3.6. São facultativas à Administração as contratações subsequentes do item 02, que 

correspondem aos 1825 kWp restantes. 
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4. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO 

FORNECEDOR 

4.1. O objeto trata da contratação de serviços comuns de engenharia, sem dedicação 

exclusiva de mão de obra, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, 

em sua forma eletrônica, nos termos do parágrafo único, do Art. 1º, da Lei 10.520, de 

2002, uma vez que seus padrões de desempenho e qualidade puderam ser 

objetivamente definidos neste Termo de Referência, por meio de especificações 

usuais praticadas no mercado em que se inserem; 

4.2. A utilização de pregão eletrônico para a presente contratação encontra fundamento 

no parecer número 00051/2019/DECOR/CGU/AGU, cuja ementa é transcrita abaixo: 

“ M NT : DIR ITO  DMINISTR TIVO. R SOLUÇÃO Nº  .  6/ 0 9 DO 

CONFEA. OBRAS E SERVIÇOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA E DA 

AGRONOMIA. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. ANÁLISE 

JURÍDICA. 

I – É possível a licitação de serviços de engenharia através da modalidade pregão, 

quando tais serviços são caracterizáveis como serviços comuns, nos termos da Lei 

nº 10.520/2002. 

II - A Resolução nº 1.116, de 26/04/2019, do Conselho Federal de Engenharia e 

Agronomia – CONFEA não deve nem pode produzir efeitos restritivos em relação à 

compreensão do agente público competente acerca do enquadramento de um 

determinado serviço de engenharia como serviço comum. 

III - Diante do dilema decisório acerca da caracterização de um determinado serviço 

de engenharia como comum, o agente público federal deve agir de forma técnica, 

lastreado nos elementos apresentados pela Lei nº 10.520/2002 e na pertinente 

regulamentação dos competentes órgãos do Poder  xecutivo Federal.”. 

4.3. A contratação será realizada pelo Sistema de Registro de Preços, tendo em vista a 

necessidade da contratação de forma parcelada, conforme indicado no item 3 deste 

Termo de Referência. Destaca-se que o Decreto n. 7.892/2013, que regulamenta o 

Sistema de Registro de Preços, admite a sua adoção nas seguintes situações: 

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses: 

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 

contratações frequentes; 

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas 

ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de 

tarefa; 

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; ou 

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o 

quantitativo a ser demandado pela Administração. 

4.4. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, 

de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, 

previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada. 
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4.5. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 

Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que 

caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

5.1. Das legislações e normativas: 

5.1.1. Os serviços executados e os materiais empregados deverão obedecer a todas as 

legislações e Normas Brasileiras (NBR) pertinentes ao objeto, existentes ou que 

venham a ser editadas, bem como as normas internacionais consagradas, na falta 

das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou para 

melhor complementar os temas previstos por elas. À guisa de ilustração, cita-se 

as seguintes legislações e normativas: 

a) Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 – Institui a modalidade do pregão; 

b) Decreto nº 9.507/2018; 

c) Decreto nº 5.450/2005; 

d) Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

e) IN n. º 01/ SLTI, de 19 de janeiro de 2010 – que dispõe sobre critérios 

de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços 

ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional; 

f) Lei n. º 10.295, de 17 de outubro de 2001 – que dispõe sobre a Política 

Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia; 

g) Portaria n. º 23, de 12 de fevereiro de 2015, que estabelece boas 

práticas de gestão e uso de energia elétrica e de água nos órgãos e entidades 

da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dispõe 

sobre o monitoramento de consumo desses bens e serviços; 

h) As normas do Instituto Nacional de Metrologia – INMETRO e suas 

regulamentações; 

i) Os regulamentos da concessionária local, Energisa Mato Grosso; 

j) As prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao 

emprego, uso, transporte e armazenagem dos produtos; 

k) As Normas Regulamentadoras aplicáveis do Ministério da Economia, 

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho; 

l) NBR 5410 - Execução de instalações elétricas de baixa tensão; 

m) NBR 5471 - Condutores elétricos; 

n) NBR 5419 - Proteção contra descargas atmosféricas; 

o) NBR 16274 - Sistemas fotovoltaicos conectados à rede - Requisitos 

mínimos para documentação, ensaios de comissionamento, inspeção e 

avaliação de desempenho; 

p) NBR 11876 - Módulos fotovoltaicos - Especificação; 
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q) NBR 16149 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Características da interface 

de conexão com a rede elétrica de distribuição; 

r) NBR 16150 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Características da interface 

de conexão com a rede elétrica de distribuição – Procedimento de ensaio de 

conformidade; 

s) NBR IEC 62116 - Procedimento de ensaios de anti-ilhamento para 

inversores de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica; 

t) NBR IEC 61643-1/2007 - Dispositivos de proteção contra surtos em 

baixa tensão; 

u) IEC 61215 - Terrestrial photovoltaic (PV) modules. Design 

qualification and type approval Test requirements; 

v) IEC 61646 - Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design 

qualification and type approval; 

w) IEC 61730 - Photovoltaic (PV) Module Safety Qualification; 

x) IEC 61345 - UV Test for photovoltaic (PV) modules; 

y) IEC 62446 - Photovoltaic (PV) Systems - Requirements For Testing, 

Documentation And Maintenance; 

z) PRODIST. Módulo 3 – Acesso ao Sistema de Distribuição; 

aa) Resolução ANEEL 482/2012; 

bb) Resolução ANEEL 687/2015. 

5.2.   Projeto executivo: 

5.2.1. A elaboração do projeto executivo inclui o dimensionamento, as memórias de 

cálculo, os desenhos, as especificações técnicas de materiais e de equipamentos, 

o dimensionamento dos sistemas necessários à proteção do SFCR (como o 

aterramento, SPDA e outros eventualmente necessários), o cronograma de 

execução, ART - Anotação de responsabilidade técnica - de profissional 

qualificado conforme resoluções do sistema CONFEA/CREA, aprovação junto a 

concessionária de energia, e todos os demais documentos necessários e 

suficientes para caracterizar todos os serviços relacionados à execução da 

instalação do SFCR; 

5.2.2. O sistema deve ser composto por parcelas a serem executadas 

independentemente; 

5.2.3. O sistema de geração fotovoltaica deverá ser dimensionado para gerar o 

máximo de energia possível, respeitando as limitações de área disponível e as 

limitações impostas pelas possibilidades de conexão com a rede da 

concessionária, levando-se em consideração a classificação da unidade 

consumidora e da potência disponibilizada pela concessionária; 

5.2.4. A instalação do sistema será ao nível do solo, nas áreas indicadas na Figura 1. 

Outras áreas poderão ser consideradas e indicadas pela Contratante, desde que se 

apresentem viáveis à implantação do sistema; 
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Figura 1 – Vista aérea da UFR com área prevista para a instalação do SFCR, indicada em laranja 

(1,30 ha). 
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5.2.5. Deve ser previsto em projeto o isolamento com alambrado, estilo padrão da 

instituição, da área que abrigará o SFCR de modo a restringir o acesso ao 

sistema, preservando tanto os equipamentos como a segurança de terceiros; 

5.2.6. Para elaboração do projeto executivo a Contratada deve realizar análise prévia 

da área, das instalações elétricas e de SPDA, com elaboração de relatório 

técnico, tendo em conta também o acesso ao sistema e toda estrutura necessária 

ao seu funcionamento; 

5.2.7. O projeto executivo deverá ainda ser realizado a partir de simulação de 

produção anual de energia através de software especializado que permita simular 

as características reais dos equipamentos a serem instalados, os dados 

climatológicos da localidade, as influências de sombras, da inclinação dos 

módulos e de demais fatores na geração de energia do sistema fotovoltaico; 

5.2.8. Na arquitetura do sistema de geração fotovoltaica deverá ser considerado que 

a topologia da rede elétrica deverá permitir que se realizem medições em tempo 

real para balanço de energia gerada, consumida e exportada. Tais medições serão 

objeto de monitoramento e gerenciamento remoto pelo sistema especificado no 

subitem 5.4; 

5.2.9. O projeto executivo deverá prever preparo da superfície de instalação dos 

painéis, como limpeza e nivelamento da área, execução de lastro de brita ou 

similar que impeça o desenvolvimento de vegetação e permita a drenagem local; 

5.2.10. O projeto executivo ainda deverá conter memorial de cálculo, memorial de 

quantitativos, memorial de especificações de todos os equipamentos e qualquer 

outro documento necessário (manuais, catálogos, guias, etc.) que comprovem o 

atendimento às exigências técnicas descritas neste Termo de Referência e 

contenham informações quanto ao armazenamento, estocagem e instalação do 

sistema. Além de detalhes e desenhos técnicos contendo todas as informações 

necessárias para a instalação dos painéis, das strings, dos inversores, da estrutura 

de suporte e demais componentes do sistema, com as respectivas Anotações de 

Responsabilidade Técnica (ARTs); 

5.2.11. Os desenhos deverão conter carimbo com assinatura do (s) engenheiro (s) 

responsável (eis) pelo projeto, constando seu (s) registro (s) ou visto (s) no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso (CREA-MT); 

5.2.12. A documentação de projeto deverá estar em conformidade com a IEC 62446, 

incluindo os dados básicos do sistema e as informações relacionadas com o 

projeto executivo, contendo, pelo menos: 

a) Localização do projeto e data de elaboração; 

b) Capacidade do sistema (CA e CC); 
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c) Especificações detalhadas dos módulos fotovoltaicos e inversores: 

fabricante, modelo, quantidade, eficiência, potência, etc; 

d) Identificação dos projetistas responsáveis técnicos pelo sistema, bem 

como a respectiva ART; 

e) Diagramas unifilar e trifilar do SFCR; 

f) Especificações gerais dos arranjos: 

i. Desenhos de layout dos arranjos; 

ii. Número de módulos por string; 

iii. Número de strings; 

iv. Informações das strings; 

v. Tipo de cabo utilizado na string, seção e comprimento; 

g) Especificações dos dispositivos de proteção contra sobretensão; 

h) Especificações do sistema de Aterramento e SPDA; 

5.3. Serviços de infraestrutura e instalação: 

5.3.1. Deve-se executar todos os serviços previstos em projeto de modo a garantir o 

perfeito funcionamento do sistema, além de: 

a) Caminhos e passarelas necessários e suficientes para acesso e 

manutenção aos geradores fotovoltaicos, caixas de conexão e equipamentos 

existentes na instituição que terão seu acesso prejudicado (sistemas de 

tratamento de esgoto, instalações hidrossanitárias, etc.); 

b) A construção de bases e fundações necessárias para a instalação dos 

sistemas, com instalação dos apoios/suportes; 

c) A construção de dutos para as linhas do sistema; 

d) Construção de alambrado, no estilo padrão da instituição, para 

isolamento da área que abrigará o SFCR. 

5.3.2. Nas instalações e montagens deverão ser utilizados todos os EPIs e EPCs 

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

normas regulamentadoras: NR6, NR10 e NR35; 

5.3.3. Nenhum trabalhador da equipe poderá executar suas funções, sem estar 

portando e utilizando os EPI necessários; 

5.3.4. Todos os procedimentos, serviços e custos para a instalação do sistema correm 

por conta da Contratada, desta forma é importante o conhecimento do local 

(realizar a visita técnica) antes da elaboração da proposta financeira e 

principalmente do projeto; 

5.3.5. Depois de realizada a instalação, deve-se realizar o start-up e o 

comissionamento do sistema verificando sua funcionalidade, realizando todos os 

testes necessários e corrigindo eventuais inconformidades, devendo haver o 

acompanhamento por no mínimo duas faturas fechadas.  
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5.4. Monitoramento remoto: 

5.4.1. Deverá ser fornecido sistema de monitoramento web e celular, responsável por 

coletar e monitorar todos os dados do sistema fotovoltaico instalado, devendo 

enviar pelo menos, as seguintes informações: 

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

b) Tensão e corrente CC por inversor;  

c) Tensão e corrente CA por inversor;  

d) Potência em kW CA de saída por inversor;  

e) Gerenciamento de alarmes;  

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

5.4.2. Cada módulo de geração fotovoltaica deverá ser fornecido com capacidade 

para gerenciamento remoto através de sistema de supervisão capaz de manter 

base de dados em tempo real das variáveis de monitoramento e seu registro 

histórico, bem como os registros de eventos dos equipamentos principais 

(inversores, painéis, etc.) e auxiliares (dis untores gerais, DPS’s, etc.); 

5.4.3. A plataforma e demais recursos escolhidos para implementação do sistema de 

gerenciamento remoto deverão oferecer capacidade para expansão a fim de 

permitir o monitoramento conjunto de todos os futuros módulos de geração 

fotovoltaica da UFR. 

5.4.4. O sistema de monitoramento deve estar disponível durante toda a vida útil do 

SFCR sem custos adicionais para a Contratante. Em casos de atualizações do 

software, estas devem ser disponibilizadas à Contratante sem ônus. 

5.5. Projeto As Built: 

5.5.1. Antes da realização do comissionamento a Contratada deverá entregar em 

meio digital, arquivo editável “.dwg” e em “.pd ”, o As Built da parcela do 

sistema instalada, o qual será conferido durante o processo, e, caso haja 

necessidade, adaptado para atender às exigências feitas. 

5.5.2. Em caso de adaptações das instalações após o comissionamento, o As Built 

deverá ser retificado e entregue a Contratante, também por meio digital. 

5.6. Comissionamento: 

5.6.1. Avaliação inicial: 

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

conectores e quadros; 

b) Deve ser realizada avaliação termográfica do sistema, com o gerador 

fotovoltaico operando normalmente (conectado à rede), observando a 

temperatura dos módulos fotovoltaicos, registrando a diferença de 

temperatura entre a célula mais quente e a mais fria, e também qualquer 
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temperatura absoluta próxima ou maior que 100º C Deve ser realizada 

avaliação termográfica dos quadros elétricos também;  

c) Deverão ser feitos testes de módulos individuais e strings. Serão 

testados 4 módulos selecionados aleatoriamente, sem desmontar os módulos 

da estrutura de suporte, simplesmente serão desconectados do gerador. 

Deverão ser obtidas as curvas I-V de todas as strings individualmente, 

realizando ainda testes de tensão, polaridade e resistência de isolamento de 

cada string. 

5.6.2. Avaliação de desempenho: 

a) Observar as condições durante a operação real do sistema, a energia 

efetivamente fornecida à rede elétrica e comparar a energia estimada 

conforme dimensionada em projeto a ser fornecida pelo sistema; 

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

os valores de irradiação solar registrados com periodicidade menor ou igual 

que 1 (um) minuto; 

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

limpeza dos geradores e dos módulos de referência; outros esforços de 

manutenção podem ser feitos, registrando cuidadosamente os detalhes 

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

duração do teste; 

d) Ao final do teste, deve ser plotado gráfico das medições de 

performance pela Irradiação Solar bem como apresentar a performance 

média do sistema; 

e) Os testes deverão ser realizados em todos os equipamentos durante três 

dias consecutivos, realizando todas as medições e registrando todos os 

valores fornecidos pelo sistema; 

f) Durante os três dias de testes, deverão ser disponibilizados os acessos 

aos sistemas de monitoramento para que a Contratante possa acompanhar o 

desempenho do sistema e realizar os questionamentos necessários. 

5.6.3. Caracterização dos inversores: 

a) Realizar a medição da eficiência do inversor em relação à carga; a 

eficiência do inversor consiste na capacidade de conversão de energia CC 

em CA. Deve-se utilizar analisador de energia medindo a tensão CC, a 

corrente que alimenta a entrada do inversor, a corrente de saída e as três 

tensões CA de fase; 

b) Deve-se avaliar a curva de eficiência medida para diferentes níveis de 

carregamento do inversor e comparar com a curva de eficiência apresentada 

pelo fabricante; 

c) Deve-se realizar a medição de eficiência para cada modelo de inversor 

instalado no SFCR a ser avaliado. 

5.7. Critérios de sustentabilidade ambiental: 
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5.7.1. Os materiais e/ou equipamentos descritos neste Termo de Referência deverão, 

sempre que possível, seguir os critérios de sustentabilidade ambiental elencados 

no art. 4º do Decreto n° 7.746/2012, alterado pelo Decreto nº 9.178/2017, 

observando-se: a origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens; o 

baixo impacto sobre recursos naturais; a maior eficiência na utilização de 

recursos naturais como água e energia, quando couber; e a maior vida útil e 

menor custo de manutenção do bem;   

5.7.2. Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, também 

deverão ser observados os seguintes critérios elencados no art. 5º da Instrução 

Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia 

da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 

a) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem 

individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais 

recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o 

armazenamento; 

b) Quando couber, que os bens não contenham substâncias perigosas em 

concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of 

Hazardous Substances Directive), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), 

cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), 

éteres difenil-polibromados (PBDEs). 

5.7.3. Caso necessário, poderá ser solicitada a apresentação de certificação emitida 

por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou qualquer outro meio 

de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências 

estabelecidas. 

6. VISTORIA PARA LICITAÇÃO 

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá 

realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por 

servidor designado para esse fim, em dias úteis, das 07:00h às 11:00h e das 13:00h às 

17:00h, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail: 

projetos.sinfra@ufr.edu.br; 

6.1.1. Não será permitida a visita de duas ou mais licitantes concomitantemente; 

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública; 

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar 

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e 

documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a 

realização da vistoria; 

6.3. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser 

encaminhado e-mail contendo as informações relativas ao objeto da licitação, para 

que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta. 
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6.4. A realização da visita é facultativa. Caso a licitante opte por não realizá-la, deve 

firmar declaração, conforme modelo apresentado no Anexo I, e não poderá embasar 

posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos 

de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante 

vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes; 

6.5. Caso a vistoria seja realizada será emitido o Atestado de Vistoria pelo servidor 

designado para acompanhar a licitante, conforme modelo apresentado no Anexo II; 

6.6. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

6.7. Todos os custos associados à visita e inspeção serão de inteira responsabilidade da 

licitante. 

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

7.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

Etapa Responsável Prazos 

01 
Elaboração do projeto 

executivo 
Contratada 

Até 30 dias úteis após assinatura do 

contrato 

02 

Análise e aprovação do 

projeto executivo pela 

Fiscalização 

Contratante 

(Fiscalização) 

Até 15 dias úteis após envio dos 

arquivos à Fiscalização 

03 

Aprovação do projeto 

executivo pela concessionária 

e obtenção de autorizações e 

licenças necessárias para a 

execução 

Concessionária 

de energia e 

demais órgãos 

Até 3 dias úteis após a conclusão da 

etapa 02 a contratada deve apresentar 

comprovante de solicitação das 

documentações pertinentes junto aos 

respectivos órgãos. O prazo para 

apresentação de tais documentações 

será o previsto pela concessionária/ 

órgão responsável 

04 

Montagem dos equipamentos 

correspondentes ao contrato 

assinado 

Contratada 

Início em até 10 dias úteis e 

finalização em até 120 dias corridos 

após conclusão da etapa 03 (para a 

primeira contratação) ou após a 

assinatura do contrato (para as 

contratações subsequentes) 

05 
Vistoria da concessionária e 

aprovação para conexão 
Concessionária 

Até 3 dias úteis após a conclusão da 

etapa 04 a contratada deve apresentar 

comprovante de solicitação de 

vistoria pela concessionária, o prazo 

correrá conforme previsto pela 

mesma. 

RWRpdGFsIGNvbSBkYXRhIGRlIGFnZW5kYW1lbnRvIGRvIFByZWfjbyAoMjkwODc5Nyk=         SEI 23108.046667/2020-16 / pg. 276



___________________________________________________________________ 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Serviços Comuns de engenharia 
Atualização: Julho/2020 
e-mail: jailson.andrade@ufr.edu.br 

06 
Comissionamento e entrada 

em operação 
Contratada 

Imediatamente após a conclusão da 

etapa 05 

07 
Treinamento da equipe de 

operação do sistema 
Contratada 

Início em até 5 dias úteis após a 

entrada em operação do sistema 

08 
Avaliação de desempenho 

aprovada 
Contratante 

Período suficiente para geração de 

duas faturas após o início da 

operação do sistema 

7.2. O projeto executivo com todas as documentações exigidas deverá ser entregue em 

um arquivo zipado, encaminhado para o e-mail projetos.sinfra@ufr.edu.br, devendo 

constar todos os arquivos editáveis (“.doc”, “.xls”, “.dwg”, etc), os respectivos 

arquivos no  ormato “.pd ”, bem como a identi icação da Contratada; 

7.3. A Contratante terá até 15 dias úteis após a entrega para realizar a análise do projeto 

executivo e, se necessário, propor eventuais alterações do mesmo, que deverão ser 

corrigidas e devolvidas para nova análise em até 5 dias úteis a partir do recebimento 

da solicitação de alteração; 

7.4. Após a aprovação do projeto executivo pela Contratante, a Contratada deverá 

providenciar a sua respectiva aprovação junto a Concessionária de Energia Elétrica, 

onde serão cumpridos os prazos previstos na sua respectiva norma técnica; 

7.5. As demais aprovações, eventualmente necessárias, tais como aprovação junto a 

Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, etc., também correrão por conta da 

Contratada; 

7.6. Os serviços de execução do SFCR somente serão iniciados após a comprovação da 

aprovação de todos os órgãos envolvidos; 

7.7. Devem ser apresentados à Fiscalização, com no mínimo 2 dias úteis de antecedência 

ao início das atividades que envolvam riscos elétricos e/ou de queda em altura, os 

certificados válidos dos cursos de NR 10 e de NR 35 para todos os trabalhadores que 

estiverem expostos aos riscos, respectivamente. As frentes de serviço somente podem 

realizar suas atividades, mediante a devida regularização; 

7.8.      Após a execução de cada parcela do sistema a Contratada deverá fornecer um 

manual, em português, montado sobre a forma de caderno, com capas e divisórias, 

em uma via impressa e uma via em arquivo eletrônico, devidamente organizado 

contendo, no mínimo: 

7.8.1. Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável pela 

instalação; 

7.8.2. Relação de normas aplicáveis ao projeto, fabricação e testes referentes ao país 

de origem da tecnologia seguido pelo fabricante; 
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7.8.3. Descrição funcional do sistema e equipamentos constituintes; 

7.8.4. Identificação de todos os componentes, com diagramas e desenhos dos 

módulos, incluindo a identificação física dos componentes.  

7.8.5. Desenhos dimensionais incluindo vistas frontais, laterais e seções transversais 

com dimensões aproximadas e indicações de pesos; 

7.8.6. Catálogos dos equipamentos, contendo todas as informações e características 

técnicas exigidas; 

7.8.7. Diagramas de ligações; 

7.8.8. Descrição detalhada dos procedimentos operacionais do sistema; 

7.8.9. Diagramas de blocos, detalhando as interligações dos módulos; 

7.8.10. Descrição detalhada sobre transporte, montagem e desmontagem do 

equipamento; 

7.8.11. Plano de manutenção do sistema e toda a instalação com descrição detalhada 

de procedimento de manutenção preventiva (periodicidade, rotinas, check-list, 

testes) e detalhes de configuração do equipamento. 

7.9. Toda a documentação referente aos testes de comissionamento realizados deve ser 

entregue à Contratante em meio físico e digital (em arquivo zipado encaminhado para 

o e-mail: projetos.sinfra@ufr.edu.br); 

7.9.1. Todos os dados brutos coletados durante o teste de comissionamento deverão 

ser disponibilizados em meio eletrônico, com suas respectivas bases de tempo 

para quaisquer análises futuras; 

7.10. A Contratada deverá oferecer treinamento in loco completo para a operação, 

gerenciamento e monitoramento dos sistemas aos servidores e terceirizados indicados 

pela Contratante, com os pré-requisitos estabelecidos e nas dependências da 

Contratante, sem ônus adicionais; 

7.10.1. O objetivo do treinamento é capacitar os futuros operadores e mantenedores 

do sistema; 

7.10.2. O treinamento deverá ser de no mínimo 08 (oito) horas, dividido em aulas 

teóricas e práticas, que deverão ser ministradas no próprio sistema, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro funcionamento do 

sistema; 

7.10.3. A duração do treinamento proposto é apenas estimativa. Caso os objetivos 

propostos não sejam alcançados pelos funcionários indicados com os pré-
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requisitos contratuais, o treinamento deverá continuar, até atingir os objetivos, 

sem ônus adicionais para a CONTRATANTE; 

7.10.4. A programação do treinamento deverá ser aprovada previamente pela 

Contratante, estando coerente com os equipamentos instalados; 

7.10.5. Deverá ser emitido certificado de participação no treinamento para os 

participantes. 

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

8.1. A partir da Ata de Registro de Preços serão assinados os contratos. O primeiro 

contrato contemplará o item 01, a elaboração do projeto executivo de todo o sistema 

fotovoltaico a ser implantado e uma parcela do item 02, conforme DESCRIÇÃO DA 

SOLUÇÃO. Os futuros e eventuais contratos contemplarão parcelas do item 02, 

correspondentes à demanda remanescente prevista; 

8.2. A gestão contratual será promovida pela Equipe Fiscalização composta por 

servidores da UFR, preferencialmente lotados na SINFRA/UFR, a serem nomeados 

por portaria específica; 

8.3. A Contratada deverá indicar um preposto (a), se possível o responsável técnico pela 

execução do objeto, em até 3 dias úteis após a assinatura do contrato, que irá 

representá-la durante a execução do contrato. A indicação deve ser realizada por 

meio de Carta de Preposto, assinada pelo representante legal da Contratada, contendo 

nome, contato telefônico e e-mail do indicado; 

8.4. Será utilizado prioritariamente o correio eletrônico como forma de comunicação e 

troca de documentações. Os processos de pagamento serão tramitados via SEI (ou 

outro sistema que vier a substituí-lo), sendo responsabilidade da contratada dar início 

por meio de usuário externo a ser cadastrado; 

8.5. A conformidade dos produtos e dos serviços entregues em cada etapa serão avaliadas 

de acordo com o projeto e as especificações definidas neste Termo de Referência; 

8.6. Para a primeira contratação, que engloba o item 01 e parcela do item 02, a conclusão 

de cada etapa descrita no título anterior, será marcada e medida conforme abaixo. 

Para as eventuais contratações subsequentes, de outras parcelas do item 02, a gestão 

contratual seguirá a tabela a partir da etapa 04: 

Item Etapa Marco 

Percentual 

do item a 

ser medido 

Percentual 

do item 

acumulado 

01 01 
Elaboração do projeto 

executivo 

Entrega do projeto executivo 

e demais documentos 
- - 
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pertinentes à Fiscalização 

02 

Análise e aprovação do 

projeto executivo pela 

Fiscalização 

Aprovação do projeto 

executivo e demais 

documentos 

50% 50% 

03 

Aprovação do projeto 

executivo pela 

concessionária e 

obtenção de autorizações 

e licenças necessárias 

para a execução 

Entrega das autorizações e 

licenças emitidas pela 

concessionária e outros 

órgãos, se for o caso 

50% 100% 

02 

04 

Montagem dos 

equipamentos 

correspondentes ao 

contrato assinado 

Relatório de vistoria emitido 

pela Fiscalização e Projeto 

As Built elaborado pela 

Contratada 

50% 50% 

05 

Vistoria da 

concessionária e 

aprovação para conexão 

Entrega da carta de 

autorização/aprovação 

emitida pela concessionária 

20% 70% 

06 
Comissionamento e 

entrada em operação 

Entrega dos laudos de testes 

e relatórios previstos para o 

comissionamento 

15% 85% 

07 
Treinamento da equipe 

de operação do sistema 

Certificados emitidos pela 

contratada aos participantes 
- 85% 

08 
Avaliação de 

desempenho 

Relatório de análise das 

faturas emitido pela 

Fiscalização 

15% 100% 

8.7. A Contratada deverá disponibilizar um número telefônico, um endereço eletrônico ou 

outro meio que faça uso para a abertura de chamados para os casos de manutenção 

corretiva ou acionamento da garantia, pelo prazo previsto no título 19. Após a 

abertura do chamado, deverá ser enviado um e-mail para a Contratante contendo o 

número do protocolo, o resumo da descrição, data e hora da abertura do chamado; 

8.7.1. A Contratada deverá cumprir e fazer cumprir as seguintes exigências em caso 

de necessidade de abertura de chamados: 

a) Início do atendimento, no local da instalação, no máximo 2 dias úteis após 

o recebimento do chamado; 

b) Prazos máximos para conclusão do atendimento, considerando: 

i. A substituição de módulos fotovoltaicos: 10 dias úteis; 

ii. Conserto ou substituição de inversores: 20 dias úteis; 

iii. Substituição de cabos: 5 dias úteis; 

iv. Substituição dos demais componentes eletrônicos do sistema: 5 dias 

úteis; 

v. Demais instalações e serviços envolvidos: 3 dias úteis. 
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9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

9.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades 

estimadas no projeto a ser elaborado e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo 

sua substituição quando necessário; 

9.2. Gerador fotovoltaico: 

9.2.1. Os geradores devem ser instalados e colocados em funcionamento seguindo 

rigorosamente o estabelecido pela Resolução Normativa 687/2015 da ANEEL; 

9.2.2. Os sistemas fotovoltaicos devem apresentar perdas globais máximas de 23%. 

Como perdas globais, entende-se todos os fatores que acarretam diminuição da 

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

considerando apenas a potência pico do sistema e as Horas de Sol Pico (HSP) da 

instalação. Fatores de perdas típicos são: perdas do inversor CC/CA; de 

sombreamento; sujidades; coeficientes de temperatura; desbalanceamento das 

cargas, entre outros; 

9.2.3. O gerador fotovoltaico deverá ser composto por módulos idênticos, ou seja, 

com mesmas características elétricas, mecânicas e dimensionais; 

9.2.4. O gerador será instalado preferencialmente ao nível do solo, conforme subitem 

5.2.4; 

9.3. Módulos fotovoltaicos: 

9.3.1. Os módulos fotovoltaicos devem ser constituídos por células fotovoltaicas do 

mesmo tipo e modelo, feitos de silício mono ou policristalino; 

9.3.2. Os módulos devem possuir a certificação INMETRO, além das certificações: 

IEC 61215 e IEC 61730, deverá ser entregue os laudos do flash test de todos os 

módulos fornecidos, não sendo admitidos aqueles cuja potência medida seja 

inferior à nominal; 

9.3.3. Os módulos devem ter: eficiência mínima de 15,89% em STC (Standard Test 

Conditions); variação máxima de potência nominal em STC de 5%; e, potência 

nominal mínima de 330Wp; 

9.3.4. Os módulos devem ter, no mínimo, dois diodos de by-pass; 

9.3.5. Vida útil mínima de 25 anos, com entrega do Certificado de Garantia do 

fabricante; nível máximo de 10% de degradação da potência durante o período 

de garantia; 
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9.3.6. Os conectores devem ter proteção mínima IP67; as caixas de junção devem ter 

proteção mínima IP65; 

9.3.7. Em condições normais do inversor e na ausência de sombras, os módulos 

 otovoltaicos não devem apresentar nen um  enômeno de “ponto quente”. 

9.4. Conectores macho e fêmea: 

9.4.1. Todas as conexões entre componentes do sistema deverão ser padrão MC4, do 

tipo snaplock, ou similar, que possua mecanismo interno de travamento para 

evitar o desacoplamento acidental; 

9.4.2. A prova de intempéries e resistentes aos raios UV; 

9.4.3. Faixa de temperatura de operação: t (-) ≤ -40°C e t(+) ≥ 

80°C; 

9.4.4. Índice de proteção ≥ IP67; 

9.4.5. Corrente máxima suportada ≥ 30A. 

9.5. Inversores: 

9.5.1. Todos os inversores devem ser do tipo GRID-TIE, ou seja, projetados para 

operarem conectados à rede da concessionária local de energia elétrica na 

frequência de 60 Hz; 

9.5.2. A relação entre a potência nominal de cada inversor e a potência nominal do 

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

ser inferior a 0,80 e não superior a 1,00; 

9.5.3. Deve apresentar eficiência de pico superior a 97% e nível de eficiência 

europeia superior a 96,5%; 

9.5.4. Os inversores não devem possuir elementos passíveis de substituição com 

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

manutenção frequente; 

9.5.5. Devem ser capazes de operar normalmente à potência nominal, sem perdas, na 

faixa de temperatura ambiente de 0°C a 45º C; 

9.5.6. Os inversores não devem possuir transformador; 

9.5.7. A distorção harmônica total de corrente (THDI) do inversor deve ser menor 

que 3,5%; 
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9.5.8. A tensão de saída do conjunto de inversores deve ser compatibilizada ao nível 

nominal de utilização da concessionária de energia local; 

9.5.9. Os inversores devem atender a todos os requisitos e estar configurados 

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

IEC 62116, NBR 16149 e DIN VDE 0126-1-1, além de possuir certificação do 

INMETRO; 

9.5.10. Os inversores devem ter capacidade de operar com fator de potência de ± 0,9. 

A regulação do fator de potência deve ser automática, em função da tensão e 

corrente na saída do sistema; 

9.5.11. Os inversores devem incluir proteção contra o funcionamento em ilha, 

respeitando a resposta às quedas de tensão; 

9.5.12. Os inversores devem incluir proteção contra reversão de polaridade na entrada 

CC, curto-circuito na saída CA, sobretensão e surtos em ambos os circuitos, CC 

e CA, proteção contra sobrecorrente na entrada e saída além de proteção contra 

sobretemperatura; 

9.5.13. Os inversores devem ser conectados a dispositivos de seccionamento 

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

manutenção; 

9.5.14. O quadro de paralelismo dos inversores de cada sistema fotovoltaico, 

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

devem ser dimensionados e instalados em conformidade com a NBR 5410; 

9.5.15. Os inversores devem ter grau de proteção mínimo IP 65; atender a todas as 

exigências da concessionária de energia local; possuir display digital para 

configuração e monitoramento dos dados; permitir monitoramento remoto e 

monitoramento local (com e sem fio); 

9.5.16. Vida útil de no mínimo 5 anos, com fornecimento do Certificado de Garantia 

do fabricante; 

9.5.17. Os inversores devem ser abrigados em locais protegidos das intempéries. 

9.6. Quadros de proteção e controle CC e CA (string boxes): 

9.6.1. A associação em paralelo das séries deve ser feita em caixas de conexão, 

localizadas na sombra dos módulos, que incluem os seguintes elementos: 

a) Todos os fusíveis das séries (quando houver necessidade); 

b) Disjuntores de seccionamento;  

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

paralelo e entre eles e o sistema de aterramento, dimensionados conforme 
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as características do sistema instalado e seguindo a Norma NBR IEC 

61643-1. 

9.6.2. Os fusíveis e dispositivos de proteção contra surtos devem estar em 

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

9.6.3. As caixas de conexão devem ser pelo menos IP65, em conformidade com as 

normas pertinentes e devem ser resistentes à radiação ultravioleta. Dentro das 

caixas de conexão, os elementos devem ser dispostos de tal forma que os pólos 

positivo e negativo fiquem tão separados quanto possível, respeitando, 

minimamente, as distâncias requeridas pelas normas aplicáveis, reduzindo o 

risco de contatos diretos; 

9.6.4. Os condutores CC desde as caixas de conexão até a entrada dos inversores 

devem ser acondicionados em eletrocalhas ou eletrodutos, com caixas de 

passagem seguindo as normas brasileiras de instalações elétricas.  

9.6.5. A queda de tensão nos condutores CC, desde os módulos até a entrada dos 

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

em STC. 

9.7. Estruturas de suporte: 

9.7.1. As estruturas de suporte devem estar projetadas para resistir aos esforços do 

vento de acordo com a NBR 6123/1988 e a ambientes de corrosão igual ou 

maiores que a categoria C3, em conformidade com a ISO 9223; 

9.7.2. As estruturas de suporte devem ser feitas de aço inoxidável, alumínio ou aço 

galvanizado e devem atender ao requisito de duração de 25 anos. Os 

procedimentos de instalação devem preservar a proteção contra corrosão. Isto 

também é aplicável aos parafusos, porcas e elementos de fixação em geral; 

9.7.3. Todos os módulos devem estar a uma altura suficiente de modo a permitir uma 

ventilação adequada, conforme recomendação do fabricante e ter separação de 

pelo menos 1 cm entre os módulos adjacentes; 

9.7.4. As estruturas/módulos fotovoltaicos devem ser dispostos de maneira que 

permita o acesso à manutenção do sistema em si e demais equipamentos; 

9.7.5. As estruturas realizadas ao nível do solo, devem conter bases de concreto 

resistentes, e serem instaladas a uma altura que permita o acesso para limpeza e 

manutenção dos painéis; 

9.7.6. As estruturas realizadas a nível do solo, devem possuir distância mínima o 

suficiente para evitar o sombreamento entre os módulos, além de permitir a 

passagem de pessoas para manutenção e limpeza.  
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9.8. Cabos fotovoltaicos (CC): 

9.8.1. Os cabos elétricos, quando instalados ao tempo, devem apresentar as seguintes 

características: 

a) Ser resistentes a intempéries e à radiação UV;  

b) Apresentar propriedade de não propagação de chama, de auto extinção 

do fogo e suportar temperaturas operativas de até 90°C; 

c) Ser maleáveis, possibilitando fácil manuseio para instalação; 

d) Apresentar tensão de isolamento apropriada à tensão nominal de 

trabalho; 

e) Apresentar garantia mínima de 5 anos, vida útil de 25 anos e 

certificação TUV. 

9.9. Proteção, aterramento e SPDA: 

9.9.1. Todas as estruturas metálicas e equipamentos devem estar conectados ao 

sistema de aterramento, que deve ser dimensionado e executado de forma a 

garantir a equipotencialidade, e seguindo as normas para garantir a resistência 

ôhmica mínima necessária; 

9.9.2. Os módulos fotovoltaicos devem ter DPSs nas caixas de conexão, entre ambos 

os pólos das conexões em paralelo das strings e entre eles e o condutor de 

aterramento; 

9.9.3. Toda a instalação, deve ser realizada em conformidade com as normas NBR 

5410 e 5419, inclusive eventuais adaptações necessárias; 

9.9.4. Deverão estar inclusas no fornecimento dos equipamentos todas as proteções 

exigidas pela concessionária de energia elétrica, Energisa Mato Grosso, bem 

como outras que possam ser exigidas. 

9.10. Deverão ser usados, quando necessário, os seguintes materiais: 

9.10.1. Caixas de passagem em liga de alumínio silício de alta 

resistência mecânica e a corrosão, possuindo tampa 

removível e reversível com um lado antiderrapante e 

outro liso, fixada por parafusos de aço galvanizado ou 

inoxidável, IP≥ 65; 

9.10.2. Conduletes tipo múltiplo fabricados em liga de alumínio de alta resistência 

mecânica e a corrosão, com parafusos de mesma característica e junta de 

vedação em borracha neoprene ou similar; 

9.10.3. Eletrodutos metálicos flexíveis fabricados com fita de aço zincado pelo 

processo contínuo de imersão a quente com revestimento externo em camada de 

PVC extrudado; 

9.10.4. Eletrodutos em aço galvanizado a fogo do tipo médio ou pesado; 
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9.10.5. Eletrocalhas em chapa de aço contínua com tampa, galvanizada a fogo, com 

espessura mínima #18. 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou 

comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas 

detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 

eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente 

para as providências cabíveis; 

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, 

falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando 

prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam 

as mais adequadas; 

10.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme 

critérios de medição; 

10.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 

Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017; 

10.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

10.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo 

reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto 

quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos 

serviços de recepção e apoio ao usuário; 

10.6.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

10.6.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, 

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto 

da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi 

contratado; e 

10.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do 

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para 

efeito de concessão de diárias e passagens. 

10.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 

serviços objeto do contrato; 
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10.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu 

recebimento; 

10.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Universidade Federal de 

Rondonópolis para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das 

obrigações pela Contratada;  

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações 

técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de 

inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas; 

10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como 

condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

10.11.1. As built, elaborado pelo responsável por sua execução; 

10.11.2. Comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

10.11.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

10.11.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;  

10.11.5. Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro 

da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis; 

10.11.6. A reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do 

serviço, tendo em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 

8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se 

beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de 

sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento 

das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas 

especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 

empregados; 

11.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 

acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 
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8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, 

caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor 

correspondente aos danos sofridos; 

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a 

serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

11.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar 

de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão 

Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 

11.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro 

de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável 

pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos 

serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade 

Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e 

Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS 

– CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" 

do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; 

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas 

pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias 

e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 

responsabilidade à Contratante;  

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços; 

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive 

equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de 

saúde, segurança e bem-estar no trabalho; 

11.10.  Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por 

seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, 

bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento; 

11.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja 

sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de 

pessoas ou bens de terceiros; 

11.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo 

o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato; 
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11.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a 

conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações 

que integram este Termo de Referência, no prazo determinado; 

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 

pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre 

limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e 

disciplina; 

11.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do 

memorial descritivo; 

11.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a 

utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre; 

11.17.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

11.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, 

bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada 

houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato; 

11.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 

fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale 

transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 

não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer 

algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança da Contratante; 

11.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo 

todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia 

adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 

legislação; 
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11.23. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 

6. , “a”e “b”, do  nexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 

25/05/2017: 

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, 

inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser 

realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, 

permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

11.23.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações 

técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais 

produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por 

terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista 

autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das 

sanções civis e penais cabíveis. 

11.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 

11.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá; 

11.26. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos 

empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço;  

11.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a 

categoria profissional; 

11.28. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 

alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar 

constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, 

conforme descrito neste Termo de Referência; 

11.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas 

da Contratante; 

11.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 

alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 

Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de 

evitar desvio de função; 

11.31. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de 

serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar 

decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 

11.32. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 

Contratante; 
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11.33. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos 

respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as 

redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação; 

11.34. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de 

Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades 

pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010); 

11.35. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias 

e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

11.36. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 

responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, 

número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições 

meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos 

relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em 

relação ao cronograma previsto. 

11.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 

do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano 

de Manejo Florestal Sustentável - PMFS  devidamente aprovado pelo órgão 

competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da 

vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes 

de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental 

competente. 

11.38. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais 

utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, 

da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva 

medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso: 

11.38.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou 

subprodutos florestais;  

11.38.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador 

dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - 

CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados 

dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso 

II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 05, de 

15/03/2014, e legislação correlata; 

11.38.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 

253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa 
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IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos 

florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de 

tal licença obrigatória. 

a) Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução 

contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle 

próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao 

DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento 

nos limites do território estadual. 

11.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações 

posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 

4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes 

termos: 

11.39.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá 

obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão 

competente, conforme o caso; 

11.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 

05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação 

ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da 

contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 

a) Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão 

ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a 

aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;  

b) Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 

reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento 

temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou 

reciclagem futura; 

c) Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e 

destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; 

d) Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): 

deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas específicas. 
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11.39.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos 

originários da contratação em aterros de res duos sólidos urbanos, áreas de “bota 

 ora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como 

em áreas não licenciadas; 

11.39.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal 

de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada 

comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão 

acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as 

normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 

15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004; 

11.40. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

11.40.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, 

que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, 

utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão 

de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e 

legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte; 

11.40.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não 

poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - 

Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na 

NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 

08/03/90, e legislação correlata; 

11.40.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, 

de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados 

reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de 

suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na 

planilha de formação de preços os custos correspondentes; 

11.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por 

uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de 

defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários 

ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia. 

11.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados 

pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao 

controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos 

trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referência e demais 

documentos anexos; 
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11.43. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas 

no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto 

aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos 

para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: 

Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.); 

11.44. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formarão 

um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos 

especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo 

a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total 

ou parcial, permanente ou temporário, à execução do empreendimento, de maneira a 

abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento 

de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do 

objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua 

aplicação correta nos trabalhos: 

11.44.1. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções 

desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo de Referência e seus 

anexos e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificações 

técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os 

diversos projetos; 

12. SUBCONTRATAÇÃO 

12.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 5% (cinco por 

cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições: 

12.1.1. É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação, que 

compreende a elaboração do projeto, o fornecimento e instalação do sistema 

fotovoltaico; 

12.1.2. É subcontratável as parcelas do objeto que compreendem: 

a) Preparo da área que abrigará o SFCR, incluindo limpeza, nivelamento do 

terreno e execução de lastro de brita ou similar; 

b) Execução de alambrado para cercar o SFCR. 

12.2. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem 

incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica 

necessários para a execução do objeto; 

12.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade 

integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a 

supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder 

perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 

correspondentes ao objeto da subcontratação. 
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13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em 

outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os 

requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais 

cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e 

haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

14.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 

verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e 

equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, 

que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente 

designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993; 

14.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato; 

14.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com 

base nos critérios previstos neste Termo de Referência; 

14.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá 

comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à 

produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos 

valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993; 

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução 

dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que 

contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo 

de Referência, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais 

como: marca, qualidade e forma de uso; 

14.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993; 

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades 

assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas 

neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão 

contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993; 

14.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser 

realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por 

servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas 

atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de 

trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do 

Contrato; 

14.9. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar 

constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, 
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devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e 

irregularidades constatadas. 

14.10. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII 

da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à 

contratação.  

14.11. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não 

implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15. RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

15.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisório 

e definitivo dos serviços, nos termos abaixo:  

15.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto nos critérios 

de medição (Item 8), a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços 

executados no período; 

15.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços 

previstos para aquela etapa, conforme item 8, estiverem executados em sua 

totalidade. 

15.1.3. 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. 

15.2. O recebimento provisório será realizado pela equipe de fiscalização após a 

entrega da documentação acima, da seguinte forma: 

15.2.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, 

por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 

encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos 

serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se 

fizerem necessários. 

a) Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de 

faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das 

avaliações da execução do objeto. 

b) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 

pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 
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c) O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à 

conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções 

exigíveis. 

d) A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime 

de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação 

definitiva dos serviços executados. 

15.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos 

documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá 

elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e 

encaminhá-lo ao gestor do contrato. 

a) Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 

circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das 

ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização e demais 

documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do 

contrato para recebimento definitivo. 

b) Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do 

relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a 

entrega do último.  

i. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não 

ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, 

consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do 

prazo. 

15.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos 

serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que 

concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo às seguintes diretrizes:  

15.3.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o 

pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à 

CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;  

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 

serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e  

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor 

exato dimensionado pela fiscalização; 

15.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 

responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do 

contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades 

assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor; 

15.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo 

ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas 

da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 
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16. PAGAMENTO 

16.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados 

a partir do recebimento da Nota Fiscal, através de ordem bancária, para crédito em 

banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado; 

16.1.1. 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. 

16.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do 

serviço, conforme este Termo de Referência. Considera-se ocorrido o recebimento da 

nota fiscal no momento em que o órgão Contratante atestar a execução do objeto do 

contrato; 

16.3. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio 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 art. 29 da Lei nº 8.666, de 

1993; 

16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor 

contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da 

Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018; 

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal 

ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, 

tais como:  

16.4.1. o prazo de validade;  

16.4.2. a data da emissão;  

16.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;  

16.4.4. o período de prestação dos serviços;  

16.4.5. o valor a pagar; e  

16.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

16.5. 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; 

16.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento; 

16.7. Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta ao SICAF para 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; 

16.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da Contratada, 

será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias 
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úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo 

poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Contratante; 

16.9. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 

Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão 

temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição 

de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, 

observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018; 

16.10. 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; 

16.11. 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; 

16.12. 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; 

16.12.1. Será rescindido o contrato em execução com a Contratada 

inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional 

ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em 

qualquer caso, pela máxima autoridade da Contratante. 

16.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, 

quando couber. 

16.13.1. 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. 

16.14.  É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa 

privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão 

contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. 

16.15. 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: 

 

          
 

Sendo: 

EM: Encargos Moratórios; 

N: Número de dias entre a data prevista para 
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pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP: Valor da parcela a ser paga; 

I: Índice de compensação financeira; 

TX: Percentual de taxa anual (6%) 

17. REAJUSTE 

17.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite 

para a apresentação das propostas; 

17.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da Contratada, 

os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, 

aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE 

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 

anualidade. 

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste; 

17.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante 

pagará à Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, 

liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 

Fica a Contratada obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao 

reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer; 

17.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 

definitivo; 

17.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que 

vier a ser determinado pela legislação então em vigor; 

17.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 

novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de 

termo aditivo.; 

17.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 

18. GARANTIA DE EXECUÇÃO 

18.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 

56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 

(noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% 

(cinco por cento) do valor total do contrato. 

18.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a 

critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá 

apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em 

dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.  

18.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 

aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do 

contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 
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18.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a 

promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular 

de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 

de 1993. 

18.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá 

abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 

3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017. 

18.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento 

de:  

18.4.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas;  

18.4.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; 

18.4.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   

18.4.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o 

FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber. 

18.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 

eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

18.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta 

específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária. 

18.7. 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. 

18.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa 

renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

18.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 

garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos 

parâmetros utilizados quando da contratação.  

18.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de 

qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

18.11. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a 

matéria. 

18.12. Será considerada extinta a garantia:  

18.12.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 

levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 

acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de 

que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

18.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, 

caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo 

será ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea 

"h2"do item 3.1 do Anexo  VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.  
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18.13. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado 

pela contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  

18.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na 

forma prevista no Edital e no Contrato. 

19. GARANTIA CONTRATUAL 

19.1. O prazo de garantia do objeto será de 12 meses, contado a partir da data do 

recebimento definitivo do objeto; 

19.2. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em 

perfeitas condições de uso, abrangendo a realização da manutenção corretiva dos 

bens pela própria Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica 

autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas; 

19.3. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos 

apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de 

ajustes, reparos e correções necessárias; 

19.4. A garantia e assistência técnica prestada ao SFCR deverá englobar todos e 

quaisquer defeitos provenientes de erros ou omissões da Contratada, em especial, 

decorrente de matéria-prima, de fabricação, de montagem, de coordenação técnica e 

administrativa, bem como deslocamentos, peças, fretes e todas as demais despesas, 

sem qualquer ônus ou custo adicional para a Contratante; 

19.5. Após a realização dos serviços de manutenção e suporte técnico, a Contratada, 

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. 

19.6. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia 

deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que 

apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças 

utilizadas na fabricação do equipamento; 

19.7. Durante todo o período de garantia o atendimento deverá ser on-site (no local 

onde o equipamento encontra-se instalado), atendendo aos chamados para conforme 

subitem 8.7; 

19.8. Não sendo possível o reparo do sistema e/ou demais acessórios no local, as 

despesas de desinstalação, remoção, transporte e reinstalação, serão de 

responsabilidade da Contratada; 

19.9. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da 

solicitação da Contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica a 

Contratante autorizada a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes 

ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada 

o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia 

dos equipamentos; 
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19.10. Durante a vigência da garantia nenhuma despesa será cobrada a título de 

manutenção dos equipamentos, sejam elas referentes a peças, deslocamentos, 

viagens, hospedagens ou de mão de obra, exceto daquelas decorrentes de negligência, 

imprudência ou imperícia dos usuários da Contratante, devidamente identificadas em 

Relatórios Técnicos emitidos pela Contratada e/ou empresa responsável pela 

Assistência Técnica Autorizada. Esses relatórios deverão ter o ciente e a 

concordância por parte da Contratante; 

19.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e 

desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de 

penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo 

depois de expirada a vigência contratual. 

20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei 

nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 

20.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

20.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

20.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

20.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

20.1.5. Cometer fraude fiscal; 

20.1.6. Não mantiver a proposta. 

20.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração 

pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

20.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das 

obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que 

não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado; 

20.2.2. Multa de: 

a) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia 

sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, 

limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a 

critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer 

a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 

inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral 

da avença;  

b) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor 

adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior 

ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação 

assumida; 

c) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor 

adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 
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d) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme 

detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

e) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 

apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), 

observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e 

cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a 

rescisão do contrato; 

f) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

20.2.3. 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; 

20.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da 

União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco 

anos. 

20.2.5. 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.  

20.3. As sanções previstas nos subitens 20.2.1, 20.2.3, 20.2.4 e 20.2.5 poderão ser 

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

pagamentos a serem efetuados. 

20.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo 

com as tabelas 1 e 2: 

 Tabela 1 

GRAU 
CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 
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5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

Tabela 2 

 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar 

dano físico, lesão corporal ou conseqüências letais, 

por ocorrência; 

05 

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de força 

maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia 

e por unidade de atendimento; 

04 

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados, por empregado e por dia; 

03 

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela 

fiscalização, por serviço e por dia; 

02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

7 Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 

02 

8 Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente ou não atenda às necessidades do 

serviço, por funcionário e por dia; 

01 
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9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos 

não previstos nesta tabela de multas, após 

reincidência formalmente notificada pelo órgão 

fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

10 Indicar e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato; 

01 

 

 

20.5. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 

1993, a Contratada que: 

20.5.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

20.5.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

20.5.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

20.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente 

a Lei nº 9.784, de 1999. 

20.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, 

ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados 

judicialmente. 

20.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo 

de 5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 

autoridade competente. 

20.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados 

pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente 

judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

20.9. 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. 

20.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de 

prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 

2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do 

processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa 

deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para 

ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 

Administrativo de Responsabilização - PAR. 
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20.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 

consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos 

termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na 

unidade administrativa. 

20.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, 

com ou sem a participação de agente público. 

20.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

21. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

21.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são 

as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

21.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor 

estão previstos no edital. 

21.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: 

21.3.1. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividades pertinentes em 

características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 

por meio da apresentação de atestados ou declarações fornecidas por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, conforme este Termo de Referência. 

a) O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação 

da legitimidade dos atestados apresentados, podendo o pregoeiro fazer 

diligências junto à empresa sempre que julgar necessário. 

21.3.2. Registro ou inscrição de pessoa jurídica, habilitando-a para execução do 

objeto da presente contratação, expedida pelo CREA da circunscrição da 

licitante, válida na data da apresentação da proposta; 

21.3.3. Declaração de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo III, na qual deverá 

constar a qualificação do(s) responsável(is) técnico(s) pela execução do serviço, 

registro do profissional junto a CREA (e visto, caso o profissional seja registrado 

em outro estado que não o Mato Grosso), devidamente assinada pelo(s) 

indicado(s) e representante legal da CONTRATADA; 

21.3.4. O responsável técnico deverá ser um profissional de nível superior habilitado 

em geração de energia fotovoltaica de acordo com as disposições da Resolução 

n. º 218 do CONFEA, e demais normativas do órgão; 
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21.3.5. Atestado de vistoria (Anexo II), caso o licitante opte por realizá-la, ou 

declaração de conhecimento das condições do local (Anexo I), caso a licitante 

opte por não realizar a vistoria. 

21.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão: 

21.4.1. Valor máximo aceitável:  R$ 8.872.985,66 (oito milhões, oitocentos e setenta 

e dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).  

21.4.2. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global. 

21.5. As regras de desempate entre as propostas são as discriminadas no edital. 

22. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 

22.1. O custo total estimado da contratação é de R$ 8.872.985,66 (oito milhões, 

oitocentos e setenta e dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis 

centavos), estimado com base na demanda definida no Estudo Técnico Preliminar e 

na média de preços obtidos, de acordo com Relatório de Pesquisa de Preços, anexos 

aos autos. 

23. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

23.1. A contratação será realizada por meio de Sistema de Registro de Preços, 

portanto não há indicação prévia de dotação orçamentária. 

ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LOCAL 

 

Declaro que em atendimento ao previsto no Edital de Licitação de Pregão Eletrônico-

SRP, nº. __________, que eu  _______________, portador da RG nº 

__________, e do CPF nº_________, da empresa __________, endereço_________, 

CNPJ:__________________, como seu representante legal para fins da presente 

declaração, que conhecemos as condições locais onde serão executados os serviços 

objeto da licitação em apreço, tomando plena ciência das condições e dos graus de 

dificuldade existentes. 

________________________, ___/__________/____ 

Local                                   Data 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA 

 

Atesto que a empresa ___________________, CNPJ _________________, sediada na Rua 

__________________, na cidade de ____________________, por intermédio de seu 

representante, Sr. ________________, portador do documento de identidade n.º 

______________ e do CPF n.º _______________, vistoriou o local onde serão realizados os 

serviços de instalação do Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede, situado na Avenida dos 

Estudantes n.º 5055, Cidade Universitária, Rondonópolis – MT, CEP 78.736-900, para os fins 

previstos no Instrumento Convocatório correspondente ao Pregão Eletrônico SRP nº. 

___/______. 

________________________, ___/__________/____ 

Local                                   Data 

___________________________________ 

Assinatura 

 

ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA 

Declaração de Responsabilidade Técnica 

DECLARO que é (são) responsável (is) técnico (s) pela prestação do serviço, objeto 

do certame em referência, o (s) profissional (is) abaixo relacionado (s) e que essa indicação 

está em consonância com as normas do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e 

Agronomia. 

Nome: __________________________ 

CREA nº. __________________________ Especialidade: _____________ 

Data de Registro: _____________ 

Assinatura (Responsável Técnico): __________________________ 

 

Nome: __________________________ 

CREA nº. __________________________ Especialidade: _____________ 

Data de Registro: _____________ 

Assinatura (Responsável Técnico): __________________________ 
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________________________, ___/__________/____ 

Local                                   Data 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO II  

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º ......... 

  

  

A Universidade Federal de Rondonópolis, com sede na Avenida dos Estudantes, nº 5055, 

Cidade Universitária, CEP 78.736-900, na cidade de Rondonópolis/MT, inscrito(a) no CNPJ 

sob o nº 35.854.176/0001-95, neste ato representado(a) pelo(a) ...... (cargo e nome), 

nomeado(a) pela  Portaria nº ...... de ..... de ...... de 200..., publicada no ....... de ..... de ....... 

de ....., portador da matrícula funcional nº .............., considerando o julgamento da licitação 

na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ......./20..., 

publicada no ...... de ...../...../20....., processo administrativo nº ........, RESOLVE registrar os 

preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a 

classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as 

condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e 

em conformidade com as disposições a seguir: 

  

1.     DO OBJETO 

1.1.               A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação 

de serviço de ........ , especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... Termo de 

Referência, anexo ...... do edital de Pregão nº ........../20..., que é parte integrante desta 

Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

2.     DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1.               O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições 

ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 
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Prestador do serviço (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, 

representante) 

  

ITEM 

  

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidade 

de 

Medida 

Quantidade Valor 

Unitário 

1         

2         

3         

...         

2.2.               A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços 

consta como anexo a esta Ata. 

3.     ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) 

3.1.   O órgão gerenciador será o ......(nome do órgão).... 

4.     DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta 

licitação. 

  5.  VALIDADE DA ATA 

5.1.               A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir 

do(a)................................, não podendo ser prorrogada. 

6.     REVISÃO E CANCELAMENTO 

6.1.               A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em 

intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade 

dos preços registrados nesta Ata. 

6.2.               Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto 
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registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) 

fornecedor(es). 

6.3.               Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado 

por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para 

negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

6.4.               O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo 

mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

6.4.1.           A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir 

seus preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

6.5.               Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.5.1.           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 

6.5.2.           convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade 

de negociação. 

6.6.               Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 

obtenção da contratação mais vantajosa. 

6.7.               O registro do fornecedor será cancelado quando: 

6.7.1.           descumprir as condições da ata de registro de preços; 

6.7.2.           não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

6.7.3.           não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou 

6.7.4.           sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 

contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) 

participante(s). 

6.8.               O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 

5.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório 

e a ampla defesa. 

6.9.               O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados: 

6.9.1.           por razão de interesse público; ou 

6.9.2.           a pedido do fornecedor.  

7.  DAS PENALIDADES 

7.1.               O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 

penalidades estabelecidas no Edital. 
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7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do 

cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, 

convocados, não honrarem o compromisso assumido 

injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19. 

7.2.               É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades 

decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, 

inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento 

disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao 

respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do 

Decreto nº 7.892/2013). 

7.3.               O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das 

ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de 

instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

8.     CONDIÇÕES GERAIS 

8.1.               As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 

recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 

penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de 

Referência, ANEXO AO EDITAL. 

8.2.               É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro 

de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos 

termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/13. 

8.3.               No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida 

a contratação dos itens nas seguintes hipóteses. 

8.3.1.  contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções 

de quantitativos definidos no certame; ou 

8.3.2.  contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao 

vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase 

de lances 

8.4.               A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos 

licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante 

vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do 

art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013. 

  

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual 

teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada 

cópia aos demais órgãos participantes (se houver). 
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Local e data 

Assinaturas 

  

  

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es) 

registrado(s) 
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ANEXO III 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

(SERVIÇO DE ENGENHARIA) 

  

  

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE ENGENHARIA  Nº ......../...., QUE FAZEM 

ENTRE SI O(A)......................................................... E A 

EMPRESA .............................................................  

  

A Universidade Federal de Rondonópolis, com sede na Avenida dos Estudantes, nº 5055, Cidade 

Universitária, CEP 78.736-900, na cidade de Rondonópolis/MT, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 

35.854.176/0001-95, neste ato representado(a) pelo(a) ......................... (cargo e nome), nomeado(a) 

pela  Portaria nº ......, de ..... de ..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de ............... de 

..........., portador da matrícula funcional nº ...................................., doravante denominada 

CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, 

sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, 

neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 

................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no 

Processo nº .............................. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, do 

Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, bem como da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 

25 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão por 

Sistema de Registro de Preços nº ........../20...., mediante as cláusulas e condições a seguir 

enunciadas. 

  

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço comum de engenharia, que 

será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos 

técnicos que se encontram anexos ao Edital. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão e seus anexos, identificado no 

preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

  

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

  

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data 

de .........../......../........ e encerramento em .........../........./........... 

2.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes 

à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em 

restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011. 
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2.2. A execução dos serviços será iniciada _________________ (indicar a data ou evento para o 

início dos serviços), cujas etapas observarão o cronograma fixado no Termo de Referência. 

2.2.1. O prazo de execução deste contrato é de ........., contados a partir do marco supra 

referido. 

2.3. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da 

correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e 

autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada 

nos autos do processo administrativo. 

   

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor total da contratação é de R$.......... (.....) 

3.2.  No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 

da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, 

administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 

contratação. 

  

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20...., na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade:  

Fonte: 

Programa de Trabalho:  

Elemento de Despesa:  

PI: 

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às 

despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro. 

  

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-

se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP nº 5/2017. 

  

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO. 

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual (reajuste 

em sentido estrito e/ou repactuação) são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a 

este Contrato. 

  

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 
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7.1.  Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes 

do Termo de Referência. 

8. CLÁUSULA OITAVA - GARANTIA CONTRATUAL 

8.1.  Será exigida garantia contratual dos bens fornecidos e dos serviços prestados na presente 

contratação, complementar à legal, conforme prazos mínimos e demais regras constantes do 

Termo de Referência. 

9. CLÁUSULA NONA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

9.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais 

que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela 

CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital. 

  

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo 

de Referência, anexo do Edital. 

  

11. CLÁUSULA DÉCIMA - PRIMEIRA– DA SUBCONTRATAÇÃO 

 11.1 É permitida a subcontratação parcial do objeto, respeitadas as condições e obrigações 

estabelecidas no Termo de Referência e na proposta da contratada. 

  

12. CLÁUSULA DÉCIMA – SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

12.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo 

de Referência, anexo do Edital. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA – TERCEIRA – RESCISÃO 

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

13.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos 

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências 

indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas 

no Termo de Referência, anexo ao Edital; 

13.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

13.4.3. Indenizações e multas. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA - QUARTA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES 

14.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de 

inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 
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14.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para 

qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na 

Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020. 

14.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, 

dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem 

como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e 

contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do 

Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020. 

14.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à 

cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de 

eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da 

utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto 

previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis. 

  

15. CLÁUSULA DÉCIMA - QUINTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES 

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 

8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP nº 05, de 2017. 

15.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência 

não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que 

modifiquem a planilha orçamentária. 

15.3. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos 

serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a 

taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse 

preço de referência a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor 

global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-

financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo 

contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos arts. 14 

e 15 do Decreto nº 7.983/2013. 

  

15.4. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por 

preço global. 

15.5. A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a 

adequação de todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula 

este ajuste, a qual aquiesce que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer 

das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos 

preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do 

valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II, do Decreto nº 7.983/2013. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA - SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais 

aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 

– Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

  

17. CLÁUSULA DÉCIMA - SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 
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17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 

extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

  

18. CLÁUSULA DÉCIMA - OITAVA – FORO 

18.1.   É eleito o Foro da Justiça Federal do Estado de Mato Grosso para dirimir os litígios 

que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos 

pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93. 

  

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) 

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

...........................................,  .......... de.......................................... de 20..... 

  

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 

  

  

TESTEMUNHAS: 

1 – 

2 - 
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 ANEXO IV 

                                        MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS   

            

             

À UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS,  

Pelo presente, a  ornecedora …................................, CNPJ/CPF ...................................., 

abaixo assinada por seu representante legal, concorda plenamente com os termos do edital e 

termo de re erência do Pregão  letrônico n.º ../…., dispon veis online no site  

www.gov.br/compras/pt-br/, bem como compromete–se a executar os serviços na forma 

proposta durante o certame e ratificada na tabela abaixo, atendendo completamente as 

condições do edital e seus anexos, durante o período de vigência do contrato.  

 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO 
CÓDIGO 

CATSER 
UND QTD 

VALOR 

UNITÁRIO 

PROPOSTO 

01 

01 

Elaboração de projeto 

executivo de sistema de 

geração de energia 

fotovoltaica on-gride 

incluindo a aprovação deste 

junto à concessionária de 

energia e outros órgãos 

pertinentes, seguindo toda a 

legislação e normativas 

aplicáveis, que atenda a 

demanda estimada de 2300 

kWp e possa ser executado 

gradualmente em parcelas 

independentes, observando as 

exigências presentes no Termo 

de Referência para atender as 

necessidades da Universidade 

Federal de Rondonópolis. 

20621 und 1  

02 

Fornecimento, instalação, 

comissionamento e ativação 

de todos os materiais e 

equipamentos para o sistema 

de geração de energia 

fotovoltaica on-gride 

conforme projeto a ser 

elaborado e aprovado (item 

01) e Termo de Referência, 

incluindo ativação do sistema 

e efetivação do acesso junto à 

20630 kWp 2300  
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concessionária de energia, 

bem como o suporte técnico e 

o treinamento de operação e 

limpeza do sistema a ser 

instalado na Universidade 

Federal de Rondonópolis. 

VALOR GLOBAL  

  

Esta proposta deverá ser enviada juntamente com os documentos de habilitação de acordo 

com a SEÇÃO 9 do edital.  Declaramos que na presente proposta de preço estão incluídos 

todos os impostos, taxas e despesas administrativas e que estamos cientes da execução do 

serviço e suas especificidades.  

Prazo de validade da proposta: No mínimo, 90 (noventa) dias a contar da apresentação desta 

proposta.  

1. DADOS BANCÁRIOS:        

                            

Banco: _________________ AG: ________ C/C: _________________  

  

2. CONTATO PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÕES E 

COMUNICAÇÕES:  

  

Logradouro (Av./Rua)   

Número  

Bairro  

CEP   

 

 

Complemento  

Cidade/Estado   

Telefone (s) Fax    

E–mail  

Responsável  
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Declaramos que manteremos atualizados os dados de contato e endereço, junto à UFR, 

durante toda a validade do contrato, sendo de nossa responsabilidade o não recebimento de 

quaisquer comunicações da UFR devido à desatualização dos dados cadastrais.  

 

  

3. DADOS DO (S) REPRESENTANTE (S) LEGAL (IS) DA EMPRESA (para a 

assinatura do contrato):   

  

 

  

  

  

Nome completo  

RG  

CPF  

Cargo/Função  

E–mail   

Telefone   

 

  

  

  

                                                      _________________, ___ de ________________ de 2020.  

  

                   __________________________________________________                                                

Assinatura e Carimbo do Representante Legal da licitante 
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                                                              ANEXO V 

                                                                        CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Item Etapa 
Prazos* Total por 

item 

15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 
 

 

01 

1 Elaboração do projeto executivo                      

100% 2 Análise e aprovação do projeto executivo pela 
Fiscalização 

  50%                  

3 
Aprovação do projeto executivo pela 

concessionária e obtenção de 

autorizações e licenças necessárias para a 
execução 

    
50% 

               

 

 

02 

4 Montagem dos equipamentos correspondentes 

ao contrato assinado 

            
50% 

        

 
 

100% 5 Vistoria da concessionária e aprovação para 
conexão 

              20%      

6 Comissionamento e entrada em operação                15%     

7 Treinamento da equipe de operação do sistema                     

8 Avaliação de desempenho aprovada                    15% 

*Os prazos para as etapas 3, 5 e 8 são dependentes da conssecionária de energia e foram estimados conforme apresentado. 
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 Ambiente: PRODUÇÃO Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação 09/10/2020 07:29:46 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 13/10/2020 e Divulgado no Portal de Compras (www.gov.br/compras)
nesta mesma data.

Resumo do Aviso de Licitação

Órgão UASG Responsável
26454 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS 156677 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00001/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto
Nº da IRP

00001/2020

Nº do Processo Tipo de Licitação Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Menor Preço Não Não  

Validade da Ata SRP   Quantidade de Itens  

12  mes(es) Equalização de ICMS Internacional 2  

Objeto

Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
13/10/2020

Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da Licitação

A partir de  13/10/2020  às 08:00 Em 26/10/2020  às 09:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade Gestora Unidade Gestora
156677 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS

Gestão Empenho

   NE   

Disponibilizar para Publicação/Divulgação

Aviso de Licitação

2310804666720201

Registro de Preços para contratação de empresa especializada em elaboração de projeto e execução da instalação de 
Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) para atender a demanda da Universidade Federal de Rondonópolis.

26454 2020 800000
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Jailson José de Andrade <jailson.andrade@ufr.edu.br>

Publicação de Aviso de Licitação - PE 01/2020 
1 mensagem

Jailson José de Andrade <jailson.andrade@ufr.edu.br> 9 de outubro de 2020 07:46
Para: abraao@ufr.edu.br

Bom dia Abraão.

Considerando a necessidade de publicação do Aviso de Licitação do Pregão nº. 01/2020 em jornal local, 

encaminho para as providências necessárias. 

Saliento que a publicação do referido certame no Diário Oficial da União está agendada para: 
13/10/2020. 

Segue anexo: 

=> Comprovante de Cadastramento do Aviso de Licitação no DOU; 

=> Aviso de Licitação para Publicação Jornal Local.

Atenciosamente,

--  
Jailson de Andrade
Assistente em Administração
UFR - Universidade Federal de Rondonópolis 

2 anexos

Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação 13_10_2020 - PE SRP 01_2020.pdf 
61K

AVISO_DE_LICITACAO_JORNAL__PE_SRP_01_2020_UFR.doc 
31K
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

  

DESPACHO

  
Processo nº 23108.046667/2020-16
Interessado: Supervisão de Compras e Patrimônio
  

PREGÃO ELETRÔNICO SRP UFR 01/2020 

OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa especializada em elaboração de
projeto e execução da instalação de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) para
atender a demanda da Universidade Federal de Rondonópolis.

 

À Coordenação de Compras e Licitação, 

Considerando a necessidade de publicação do Aviso de Licitação do Pregão nº. 01/2020;

Informo que o Pregão foi cadastrado e disponibilizado para publicação no DOU. Informo ainda que
foi encaminhado ao servidor responsável na UFR, solicitação de publicação do Aviso de Licitação
em jornal local;

Saliento que a publicação do referido certame no Diário Oficial da União está agendada
para: 13/10/2020. 

Segue anexo: 

=> Comprovante de Cadastramento do Aviso de Licitação no DOU: 2908802

=> Comprovante de Solicitação de Publicação do Aviso de Licitação em Jornal Local: 2908812

=> Aviso de Licitação para Publicação Jornal Local: 2908832

 

Sem mais para o momento. 

 

Jailson José de Andrade
Pregoeiro/UFR

Documento assinado eletronicamente por JAILSON JOSE DE ANDRADE,
Técnico Administrativo em Educação da UFMT, em 09/10/2020, às
09:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
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http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2908844 e o código CRC ADAA08AF.

Referência: Processo nº 23108.046667/2020-16 SEI nº 2908844
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020101300071
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
EXTRATO DE CONTRATO

Nº 8236.21.1320; PROCESSO Nº 23077.066971/2020-86; UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE DO NORTE. CNPJ: 24.365.710/0001-83. FUNDAÇÃO NORTE-RIO- GRANDENSE DE
PESQUISA E CULTURA. CNPJ: 08.469.280/0001-93. OBJETO: Obter o apoio da CONT R AT A DA
para captar e receber diretamente, sem ingresso na Conta Única do Tesouro Nacional da
CONTRATANTE, inclusive na gestão administrativa e financeira, de recursos financeiros
necessários à formação e execução, do Projeto Acadêmico na vertente Pesquisa Científica
- Aplicada sob o título: "História natural da infecção SARS-CoV-2 na região tropical". Valor:
R$ 1.384.000,00 (hum milhão, trezentos e oitenta e quatro mil reais). Vigência a partir da
data de sua assinatura vigorando até 30/09/2023. Data de assinatura: 08/10/2020.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Lei nº 8.958/94, Decreto 7.423/2010, Decreto 8.241/2014,
Resolução nº 061/2016-CONSAD. ASSINAM pela UFRN: José Daniel Diniz Melo (Reitor), pela
FUNPEC: André Laurindo Maitelli (Diretor Geral).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 23/2019 - UASG 153103

Nº Processo: 23077034752201902.
DISPENSA Nº 25/2019. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDEDO NORTE.
CNPJ Contratado: 57507378000365. Contratado : EMS S/A -.Objeto: Contratação de
transferência de Tecnologia do medicamento fingolimode e o preço de Referência.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 07/10/2020 a 07/10/2025. Valor Total: R$0,01.
Fonte: 8100000000 - 2020NE801415. Data de Assinatura: 07/10/2020.

(SICON - 09/10/2020) 153103-15234-2020NE888888

EXTRATO DE CONTRATO Nº 8209/2020 - UASG 153103

Nº Processo: 23077064819202069.
DISPENSA Nº 60032/2020. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDEDO
NORTE. CNPJ Contratado: 08469280000193. Contratado : FUNDACAO NORTE RIO
GRANDENSE DE -PESQUISA E CULTURA. Objeto: Obter o apoio na execução das atividades
e na gestão administrativa e financeira da CONTRATADA ao Projeto Acadêmico na vertente
de Pesquisa Científica - Básica sob o título "Arthur Schopenhauer: um Mundo, três edições
- Prudução de um aparato crítico em português". Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Lei
8.958/94, Decreto 7.423/2010, Decreto 8.241/2014, Resolução nº 061/2016-CONSAD .
Vigência: 07/10/2020 a 06/10/2022. Valor Total: R$19.887,53. Fonte: 8100000000 -
2020NE801352 Fonte: 8100000000 - 2020NE801353. Data de Assinatura: 07/10/2020.

(SICON - 09/10/2020) 153103-15234-2020NE800281

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 6822.21.1319; PROCESSO Nº 23077.071384/2020-17
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. CNPJ: 24.365.710/0001-83.
FUNDAÇÃO NORTE-RIO- GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA. CNPJ: 08.469.280/0001-93.
OBJETO: Prorrogar o final da vigência do Contrato nº 6822.21.1319 UFRN/FUNPEC para
28/02/2021 e alterar a Cláusula Terceira, conforme Plano de Trabalho. Data de assinatura:
08/10/2020. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Lei nº 8.958/94, Decreto 7.423/2010,
Decreto 8.241/2014, Resolução nº 061/2016-CONSAD. ASSINAM pela UFRN: José Daniel
Diniz Melo (Reitor), pela FUNPEC: André Laurindo Maitelli (Diretor Geral).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7052.21.1319; PROCESSO Nº 23077.073936/2020-13
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. CNPJ: 24.365.710/0001-83.
FUNDAÇÃO NORTE-RIO- GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA. CNPJ: 08.469.280/0001-93.
OBJETO: Prorrogar o final da vigência do Contrato nº 7052.21.1319-UFRN/FUNPEC para
28/02/2021, alterar a Cláusula Terceira e Décima Terceira, conforme Plano de Trabalho.
Data de assinatura: 08/10/2020. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Lei nº 8.958/94, Decreto
7.423/2010, Decreto 8.241/2014, Resolução nº 061/2016-CONSAD. ASSINAM pela UFRN:
José Daniel Diniz Melo (Reitor), pela FUNPEC: André Laurindo Maitelli (Diretor Geral).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7279.21.1319; PROCESSO Nº 23077.074548/2020-50;
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. CNPJ: 24.365.710/0001-83.
FUNDAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA. CNPJ: 08.469.280/0001-93.
OBJETO: prorrogar o final da vigência do Contrato nº 7279.21.1319-UFRN/FUNPEC para
31/05/2021, conforme Plano de Trabalho. Data de assinatura: 09/10/2020. Fundamento
Legal: Lei nº 8.666/93, Lei nº 8.958/94, Decreto nº 7.423/2010, Decreto nº 8.241/2014,
Resolução nº 061/2016-CONSAD, Resolução nº 033/2018-CONSEPE, Resolução nº
197/2013-CONSEPE. ASSINAM pela UFRN: José Daniel Diniz Melo (Reitor), pela FUNPEC:
André Laurindo Maitelli (Diretor Geral).

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 155014

Número do Contrato: 13/2019.
Nº Processo: 23527004854201940.
DISPENSA Nº 5/2019. Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS -HOSPITALARES -
EBSERH. CNPJ Contratado: 08324196000181. Contratado : COMPANHIA ENERGETICA DO
RIO GRANDEDO NORTE COSERN. Objeto: Prorrogr o prazo de vigência do contrato Nº
13/2019 -HUAB, pelo período de 04/10/2020 a 04/10/2021, co, fulcro no art.71 da Lei nº
13.303/2016. Fundamento Legal: Lei 13.303/2016 , Resolução nº 414/10 - ANEEL e RLC -
EBSERH. Vigência: 04/10/2020 a 04/10/2021. Valor Total: R$950.400,00. Fonte:
6153000300 - 2020NE800591. Data de Assinatura: 02/10/2020.

(SICON - 09/10/2020) 155014-26443-2020NE800000
MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2020 - UASG 155015

Número do Contrato: 13/2017.
Nº Processo: 23528007682201956.
PREGÃO SRP Nº 38/2017. Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS -HOSPIT A L A R ES
- EBSERH. CNPJ Contratado: 07442731000136. Contratado : JMT SERVICOS DE LOCACAO DE
MAO DE-OBRA LTDA. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo
de vigência do contrato nº 13/2017-MEJC pelo período de 11/10/2020 à 11/10/2021, com
fulcro no artigo 57, inciso II da lei nº 8666/93. Fundamento Legal: lei8666/93 e alterações,
lei10192/01, LC123/06 alterda pela LC147/14, da Port 409/16, IN05/17SEGES/MP e RLCE da
EBSERH. Vigência: 11/10/2020 a 11/10/2021. Valor Total: R$2.186.640,10. Fo n t e :
6153000300 - 2020NE800957. Data de Assinatura: 09/10/2020.

(SICON - 09/10/2020)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. CONTRATADA: Fundação de
Apoio à UFRGS (FAURGS). RESUMO DO OBJETO: Contratação da Fundação para apoiar a
realização do Projeto "Efeito do uso de aditivos na mitigação das emissões entéricas de
ovinos e bovinos em pastejo", da Faculdade de Agronomia da UFRGS. VALOR: R$
450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). VIGÊNCIA: 36(trinta e seis) meses, a
contar da data de assinatura. DATA E ASSINATURA: 07/10/2020 - Prof. Carlos Alberto
Bissani, Diretor da Faculdade de Agronomia/UFRGS; Prof. Sergio Nicolaiewsky, Diretor-
Presidente da FAURGS e Prof. Paulo César de Faccio Carvalho, Coordenador do Projeto. N.º
DO PROCESSO SEI: 23078.537138/2020-13 - IAP 001140).

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CAMPUS UFRJ-DUQUE DE CAXIAS PROFESSOR GERALDO CIDADE

EDITAL DE 8 DE OUTUBRO DE 2020
RESUMO DO EDITAL Nº 396 - SELEÇÃO

AO CURSO DE MESTRADO E DOUTORADO - TURMA DE 2020.2

O(a) Coordenador(a) do Programa De Pós-Graduação Em Bioquímica E Biologia
Molecular do Campus Duque de Caxias Prof. Geraldo Cidade, da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ - Duque de Caxias) nos termos das Resoluções 01/2006 e 02/2006 do
CEPG/ UFRJ e de acordo com o Regulamento do Programa, torna público que estarão
abertas as inscrições para a seleção ao curso de Mestrado e Doutorado do programa ,
turma de 2020.2, que será conduzida pela Comissão de Seleção conforme as normas
descritas neste edital. Inscrições: de 07 de outubro de 2020 até 31 de outubro de 2020. O
o edital está disponível na íntegra no Boletim da UFRJ e nos endereços eletrônicos:
www.ufrj.br, www.pr2.ufrj.br e no www.caxias.ufrj.br.

Professora Juliany Cola Fernandes Rodrigues
Diretora do Campus Duque de Caxias da UFRJ

LUISA ANDREA KETZER
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2020 - UASG 153115

Número do Contrato: 16/2016.
Nº Processo: 23079056097201672.
PREGÃO SISPP Nº 33/2015. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE -JANEI R O.
CNPJ Contratado: 09445502000109. Contratado : SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- -
EIRELI. Objeto: Suprimir aproximadamente 25,14%; Revisar o preço por m²; e Alterar
endereço da sede da empresa. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 25/09/2020 a
28/02/2021. Valor Total: R$778.016,76. Fonte: 8144000000 - 2020NE800941. Data de
Assinatura: 25/09/2020.

(SICON - 09/10/2020) 153115-15236-2020NE800217

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2020 - UASG 153115

Número do Contrato: 17/2016.
Nº Processo: 23079056097201672.
PREGÃO SISPP Nº 33/2015. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE -JANEI R O.
CNPJ Contratado: 09445502000109. Contratado : SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- -
EIRELI. Objeto: Suprimir aproximadamente 25,60%; Revisar o preço por m²; e Alterar
endereço da sede da empresa. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 25/09/2020 a
28/02/2021. Valor Total: R$5.258.685,36. Fonte: 8144000000 - 2020NE800942. Data de
Assinatura: 25/09/2020.

(SICON - 09/10/2020) 153115-15236-2020NE800217
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE PATRIMÒNIO

DIVISÃO DE CONTRATOS FUNDACIONAIS
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 3/2020/SMS/FMS/PMVR UASG153115

Nº Processo 23079.005620/2020-89. Termo de Convênio Nº 003/2020/SMS/FMS/PMVR.
Partícipes: Município de Volta Redonda, CNPJ: 39.663.683/0001-16 com sede na Cidade de
Volta Redonda/RJ, e UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ), CNPJ
33.663.683/0001-16; Interveniente: FUNDAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO, CNPJ 42.429.480/0001-
50. Objeto: Projeto intitulado "Ações para suprir a deficiência de assistência Médica e
Pediátrica de Clínica via Telemedicina". Fundamento Legal: Lei 10.973/2004, Art. 9º. Data
de Assinatura: 05/10/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 5850.0106472.17.9 UASG 153115

Nº Processo 23079.062662/2017-11. Termo de Cooperação Nº 5850.0106472.17.9.
Partícipes: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRÁS), CNPJ: 33.000.137/0001-01 com sede
na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, e UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ), CNPJ
33.663.683/0001-16; Interveniente: FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PES Q U I S A S
E ESTUDOS TECNOLÓGICOS (COPPETEC), CNPJ: 72.060.999/0001-75. Objeto: Dilatar o prazo
do projeto intitulado "Efeito da Deficiência de Purga na Resistência à Corrosão de Juntas
Soldadas de Aços Duplex e de Aços Carbono com Clad em Liga 625 em Meios na Indústria
de Óleo e Gás" por mais 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) dias corridos. Fundamento
Legal: Lei 10.973/2004, Art. 9º. Data de Assinatura: 18/08/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 5850.0106983.18.9 UASG 153115

Nº Processo 23079.008018/2018-89. Termo de Cooperação Nº 5850.0106983.18.9.
Partícipes: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRÁS), CNPJ: 33.000.137/0001-01 com sede
na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, e UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ), CNPJ
33.663.683/0001-16; Interveniente: FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PES Q U I S A S
E ESTUDOS TECNOLÓGICOS (COPPETEC), CNPJ: 72.060.999/0001-75. Objeto: Dilatar o prazo
do projeto intitulado "Implementação de uma estrutura laboratorial para projeto de
identificação e aplicação de processos eletromagnéticos na previsão, prevenção e
tratamento de incrustações inorgânicas" em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
corridos. Fundamento Legal: Lei 10.973/2004, Art. 9º. Data de Assinatura: 12/08/2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020 - UASG 156677

Nº Processo: 23108046667202016. Objeto: Registro de Preços para contratação de
empresa especializada em elaboração de projeto e execução da instalação de Sistema
Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) para atender a demanda da Universidade Federal de
Rondonópolis.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 13/10/2020 das 08h00 às 17h59.
Endereço: Avenida Dos Estudantes, N. 5055 Cidade Universitária, - Rondonópolis/MT ou
https://www.gov.br/compras/edital/156677-5-00001-2020. Entrega das Propostas: a partir
de 13/10/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 26/10/2020
às 09h00 no site www.gov.br/compras.

JAILSON JOSE DE ANDRADE
Pregoeiro

(SIASGnet - 09/10/2020) 156677-26454-2020NE800000
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06 quarta-feira, 14 de outubro de 2020

Pregão Eletrônico SRP nº 01/2020
PREGÃO ELETRÔNICO – OBJETO: Registro de preços para contratação de 
empresa especializada em elaboração de projeto e execução da instalação de 
Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) para atender a demanda da 
Universidade Federal de Rondonópolis.
Edital disponível no site: www.gov.br/compras/pt-br/

 13/10/2020.
Entrega das Propostas: a partir de 13/10/2020, às 08h00min no site: 
www.gov.br/compras/pt-br/.
Abertura das Propostas: 26/10/2020, às 09h00min (horário de Brasília) no site: 
www.gov.br/compras/pt-br/.

JAILSON JOSÉ DE ANDRADE
Pregoeiro/UFR

AVISO DE LICITAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE RONDONÓPOLIS MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO

BATALHA JUDICIAL III

MP PEDE QUE PETISTA COMPLEMENTE DECLARAÇÃO 
DE BENS COM VALORES ATUALIZADOS
Promotoria alega que o candidato 
não declarou valores de cotas em 
três empresas e que, portanto, sua 
declaração não condiz com a realidade

Danielly Tonin
Especial para o A TRIBUNA

O Ministério Público Eleitoral 
solicitou que seja deter-
minado que o candidato 

a prefeito, Kléber Amorim (PT), 
complemente declaração de bens 
com valores atualizados, sob risco 
de indeferimento do registro de 
candidatura. A promotoria alega 
que o candidato não declarou valo-
res de cotas em três empresas e que, 
portanto, sua declaração não condiz 
com a realidade.

Conforme a promotoria, uma 
declaração imprecisa, material ou 
ideologicamente falsa pode ser 
equiparada à declaração inexisten-
te, em função da importância dela 
para o movimento de cidadania e 
democracia que permeia o sufrágio. 

“Mas não é só, oportuno mencionar 
que a apresentação de documento 
falso perante a Justiça Eleitoral 
(declaração de ausência de bens 
ou que omita propositalmente o 
verdadeiro patrimônio, ainda que 
de forma parcial) pode configurar a 
prática do crime tipificado do artigo 
350 do Código Eleitoral”, afirmou.

O candidato apresentou defesa, 
em que alegou que não houve omis-
são de bens e que o MP Eleitoral 
poderia ter solicitado a complemen-
tação da declaração num prazo de 
três dias sem pedir a impugnação 
do registro de candidatura. “Não há 
que se falar em hipótese de indefe-
rimento do registro de candidatura 
pela omissão de declaração de bens, 
haja vista que a norma legal, confor-
me descrito no parágrafo anterior, 
prevê a possibilidade de intimação 

do candidato para sanar a irregula-
ridade, por se tratar de erro/vício 
passível de regularização e que não 
é motivo ou causa de inelegibilidade 
acaso suprida a omissão ou irregu-

laridade apontada”, alegou.
De acordo com a defesa apre-

sentada, das três empresas que 
o MP Eleitoral afirma não haver 
declaração de valores de cotas, 

somente duas não foram apre-
sentadas e por fim, solicita que a 
declaração de bens do candidato 
seja complementada e o registro 
de candidatura deferido.

Kléber Amorim, candidato do PT à prefeitura de Rondonópolis

ARQUIVO

BATALHA JUDICIAL IV

UBALDO APRESENTA DEFESA E 
ALEGA NÃO ESTAR INELEGÍVEL
Danielly Tonin
Especial para o A TRIBUNA

O candidato a prefeito, Ubaldo 
Barros, apresentou defesa 
contra o pedido de impug-

nação de registro de candidatura do 
Ministério Público Eleitoral, que alega 
inelegibilidade em função de conde-
nação por suposta doação irregular 
para a campanha eleitoral de 2014.

Para a defesa, a condenação 
não deixou o candidato inelegível, 
tanto que o Tribunal Regional 
Eleitoral de Mato Grosso já havia 
decidido em favor de Ubaldo na 
eleição de 2016, quando foi eleito 
vice-prefeito de Rondonópolis, 
considerando que o valor da doa-
ção excedeu valores mínimos, não 
afetando o pleito eleitoral.

O fato foi julgado em 2018, após 

recurso impetrado pelo MP Eleitoral 
em 2016. “A presente impugnação, 
neste ponto, além de violar a coisa 
julgada, ainda, configura venire 
contra factum propium, devendo ser 
efetivada a proibição ao comporta-

mento contraditório no âmbito do 
processo, motivo pelo qual não deve 
sequer ser conhecida, neste particu-
lar, a impugnação”, relatou a defesa.

Além disso, a defesa do can-
didato argumenta que nem toda 
doação eleitoral em excesso tem 
como penalidade a inelegibilidade 
e prova disso seria o julgamento 
do recurso contra expedição de 
diplomação, no qual o TRE/MT não 
considerou a condenação causa de 
inelegibilidade.

Ubaldo Barros: para a 
defesa, a condenação 
não deixou o candidato 
inelegível

ARQUIVO
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

  

DESPACHO

  
Processo nº 23108.046667/2020-16
Interessado: Setor de Manutenção da Prefeitura do Campus de

Rondonópolis - CUR - UFMT
  
Considerando a sessão pública do Pregão Eletrônico 01/2020/UFR,

realizada na data de 26/10/2020, encaminho em anexo (2969076) aos autos
documentação de qualificação técnica e proposta final formalizada da empresa
ofertante do menor lance global, para análise final do setor requisitante.

Os demais requisitos de qualificação jurídica, fiscal, trabalhista e
econômico-financeira já foram conferidas por este pregoeiro e estão em
conformidade ao exigido no Edital. Após análise e parecer, retornar os autos para
demais encaminhamentos necessários.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JAILSON JOSE DE ANDRADE,
Técnico Administrativo em Educação da UFMT, em 27/10/2020, às
15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2969081 e o código CRC 13971BE1.

Referência: Processo nº 23108.046667/2020-16 SEI nº 2969081
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
PARECER Nº 4/2020/CUR - PREFEITURA/CUR - PRÓ-

REITOR(A)/CUR/REITORIA - REITOR(A)
PROCESSO Nº 23108.046667/2020-16
INTERESSADO: JAILSON JOSE DE ANDRADE
ASSUNTO: Análise da qualificação técnica PE 001/2020.

  
Senhor Pregoeiro,
 
Considerando a proposta vencedora conforme anexo (2969076), foram

analisadas as documentações referentes à habilitação técnica apresentadas, sendo:
- Certidão de Registro da empresa junto ao CREA com os responsáveis

técnicos listados;
- Certidão de Registro do responsável técnico no CREA-PR;
- Certidões de Acervo Técnico (CATs) para comprovação da capacidade

técnico-profissional do responsável técnico, inclusive com execução de sistemas de
geração na cidade de Cuiabá da ordem de 5,9 MW;

- Atestado de capacidade técnico-operacional da ordem de 11,17 MW;
- Declaração de renúncia à visita técnica;
- Declaração de indicação do responsável técnico.
 
De acordo com os documentações enviadas, informamos que as

mesmas estão de acordo com as exigências do Edital.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO ALVES DA COSTA,
Técnico Administrativo em Educação da UFMT, em 27/10/2020, às
16:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2969463 e o código CRC DC25C0BA.

Referência: Processo nº 23108.046667/2020-16 SEI nº 2969463
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Pregão Eletrônico

156677.12020 .11284 .4812 .597656160

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00001/2020 (SRP)

Às 09:01 horas do dia 26 de outubro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal 013/2020/PROPLAD/UFR de 29/09/2020, em atendimento às disposições contidas na
Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº
23108046667202016, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00001/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto:
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para contratação de empresa especializada em elaboração de projeto e execução
da instalação de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) para atender a demanda da Universidade Federal de
Rondonópolis.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas
recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: Estudo e Projeto - Energia Fotovoltáica
Descrição Complementar: Elaboração de projeto executivo de sistema de geração de energia fotovoltaica on-gride incluindo
a aprovação deste junto à concessionária de energia e outros órgãos pertinentes, seguindo toda a legislação e normativas
aplicáveis, que atenda a demanda estimada de 2300 kWp e possa ser executado gradualmente em parcelas independentes,
observando as exigências presentes no Termo de Referência para atender as necessidades da Universidade Federal de
Rondonópolis.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 25.460,6600 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI, pelo melhor lance de R$ 12.000,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Instalação / Manutenção - Energia Fotovoltáica
Descrição Complementar: Fornecimento, instalação, comissionamento e ativação de todos os materiais e equipamentos
para o sistema de geração de energia fotovoltaica on-gride conforme projeto a ser elaborado e aprovado (item 01) e Termo de
Referência, incluindo ativação do sistema e efetivação do acesso junto à concessionária de energia, bem como o suporte
técnico e o treinamento de operação e limpeza do sistema a ser instalado na Universidade Federal de Rondonópolis.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2.300 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.846,7500 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI, pelo melhor lance de R$ 3.261,8900 e a quantidade de 2.300 Unidade
.

Relação de Grupos
GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 8.872.985,6600 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aceito para: ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI, pelo melhor lance de R$ 7.514.347,0000 .

Itens do grupo:

 1 - Estudo e Projeto - Energia Fotovoltáica

 2 - Instalação / Manutenção - Energia Fotovoltáica

Histórico
Item: 1 - GRUPO 1 - Estudo e Projeto - Energia Fotovoltáica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
78.186.228/0001-05 BALFAR SOLAR Não Não 1 R$ 20.000,0000 R$ 20.000,0000 23/10/2020
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INDUSTRIA
FOTOELETRICA S/A

09:16:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de projeto executivo de sistema de geração de energia
fotovoltaica on-gride incluindo a aprovação deste junto à concessionária de energia e outros órgãos pertinentes, seguindo
toda a legislação e normativas aplicáveis, que atenda a demanda estimada de 2300 kWp e possa ser executado
gradualmente em parcelas independentes, observando as exigências presentes no Termo de Referência para atender as
necessidades da Universidade Federal de Rondonópolis.

76.851.187/0001-07 PROELT
ENGENHARIA LTDA

Não Não 1 R$ 25.000,0000 R$ 25.000,0000 22/10/2020
15:19:15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de projeto executivo de sistema de geração de energia
fotovoltaica on-gride incluindo a aprovação deste junto à concessionária de energia e outros órgãos pertinentes, seguindo
toda a legislação e normativas aplicáveis, que atenda a demanda estimada de 2300 kWp e possa ser executado
gradualmente em parcelas independentes, observando as exigências presentes no Termo de Referência para atender as
necessidades da Universidade Federal de Rondonópolis.

23.156.999/0001-68 OWNERGY
SOLUCOES E
INSTALACOES ECO
EFICIENTES LTDA

Não Não 1 R$ 25.000,0000 R$ 25.000,0000 25/10/2020
23:28:24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de projeto executivo de sistema de geração de energia
fotovoltaica on-gride incluindo a aprovação deste junto à concessionária de energia e outros órgãos pertinentes, seguindo
toda a legislação e normativas aplicáveis, que atenda a demanda estimada de 2300 kWp e possa ser executado
gradualmente em parcelas independentes, observando as exigências presentes no Termo de Referência para atender as
necessidades da Universidade Federal de Rondonópolis.

05.592.812/0001-97 ILUMISOL ENERGIA
SOLAR EIRELI

Não Não 1 R$ 25.000,0000 R$ 25.000,0000 26/10/2020
08:53:35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de projeto executivo de sistema de geração de energia
fotovoltaica on-gride incluindo a aprovação deste junto à concessionária de energia e outros órgãos pertinentes, seguindo
toda a legislação e normativas aplicáveis, que atenda a demanda estimada de 2300 kWp e possa ser executado
gradualmente em parcelas independentes, observando as exigências presentes no Termo de Referência para atender as
necessidades da Universidade Federal de Rondonópolis.

21.744.881/0001-25 BOMTEMPO
SERVICOS DE
ENGENHARIA LTDA

Sim Sim 1 R$ 25.442,7500 R$ 25.442,7500 25/10/2020
11:59:24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de projeto executivo de sistema de geração de energia
fotovoltaica on-gride incluindo a aprovação deste junto à concessionária de energia e outros órgãos pertinentes, seguindo
toda a legislação e normativas aplicáveis, que atenda a demanda estimada de 2300 kWp e possa ser executado
gradualmente em parcelas independentes, observando as exigências presentes no Termo de Referência para atender as
necessidades da Universidade Federal de Rondonópolis. Estamos de acordo com todos os quesitos exigidos neste edital;
Cumprimos todos os termos do edital, a ser firmada com a vencedora do certame; Declaramos que, nos valores
apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas,
fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado,
inclusive a margem de lucro; Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, subsidiada pela Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas nesta
licitação; Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto desta licitação, caso sejamos vencedores da
presente licitação; Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do
objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos
submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

28.461.880/0001-12 MS ENERGIA LIMPA
E SERVICOS LTDA

Sim Sim 1 R$ 25.460,6600 R$ 25.460,6600 23/10/2020
11:55:57

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de projeto executivo de sistema de geração de energia
fotovoltaica on-gride incluindo a aprovação deste junto à concessionária de energia e outros órgãos pertinentes, seguindo
toda a legislação e normativas aplicáveis, que atenda a demanda estimada de 2300 kWp e possa ser executado
gradualmente em parcelas independentes, observando as exigências presentes no Termo de Referência para atender as
necessidades da Universidade Federal de Rondonópolis.

09.229.458/0001-91 MTEC COMERCIO E
SERVICOS DE
INSTALACOES
TECNICAS LTDA

Não Não 1 R$ 25.460,6600 R$ 25.460,6600 23/10/2020
15:46:08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de projeto executivo de sistema de geração de energia
fotovoltaica on-gride incluindo a aprovação deste junto à concessionária de energia e outros órgãos pertinentes, seguindo
toda a legislação e normativas aplicáveis, que atenda a demanda estimada de 2300 kWp e possa ser executado
gradualmente em parcelas independentes, observando as exigências presentes no Termo de Referência para atender as
necessidades da Universidade Federal de Rondonópolis.

13.703.232/0001-58 MY SUN ENERGIA
SOLAR ACESSIVEL
LTDA

Sim Sim 1 R$ 25.460,6600 R$ 25.460,6600 23/10/2020
19:49:20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de projeto executivo de sistema de geração de energia
fotovoltaica on-gride incluindo a aprovação deste junto à concessionária de energia e outros órgãos pertinentes, seguindo
toda a legislação e normativas aplicáveis, que atenda a demanda estimada de 2300 kWp e possa ser executado
gradualmente em parcelas independentes, observando as exigências presentes no Termo de Referência para atender as
necessidades da Universidade Federal de Rondonópolis.

22.415.029/0001-77 ISOFEN ENERGY
ENGENHARIA DE
SUSTENTABILIDADE
LTDA

Não Não 1 R$ 25.460,6600 R$ 25.460,6600 23/10/2020
20:09:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de projeto executivo de sistema de geração de energia
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fotovoltaica on-gride incluindo a aprovação deste junto à concessionária de energia e outros órgãos pertinentes, seguindo
toda a legislação e normativas aplicáveis, que atenda a demanda estimada de 2300 kWp e possa ser executado
gradualmente em parcelas independentes, observando as exigências presentes no Termo de Referência para atender as
necessidades da Universidade Federal de Rondonópolis. Registro de Preços para contratação de empresa especializada em
elaboração de projeto e execução da instalação de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) para atender a
demanda da Universidade Federal de Rondonópolis, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
instrumento e seus anexos:

21.870.584/0001-26 BEH SOLUCOES
LTDA

Sim Sim 1 R$ 25.460,6600 R$ 25.460,6600 25/10/2020
18:44:17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de projeto executivo de sistema de geração de energia
fotovoltaica on-gride incluindo a aprovação deste junto à concessionária de energia e outros órgãos pertinentes, seguindo
toda a legislação e normativas aplicáveis, que atenda a demanda estimada de 2300 kWp e possa ser executado
gradualmente em parcelas independentes, observando as exigências presentes no Termo de Referência para atender as
necessidades da Universidade Federal de Rondonópolis.

24.995.315/0001-84 NOBREGA & ASSIS
SERVICOS DE
ENGENHARIA LTDA

Sim Sim 1 R$ 25.460,6600 R$ 25.460,6600 26/10/2020
08:28:16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de projeto executivo de sistema de geração de energia
fotovoltaica on-gride incluindo a aprovação deste junto à concessionária de energia e outros órgãos pertinentes, seguindo
toda a legislação e normativas aplicáveis, que atenda a demanda estimada de 2300 kWp e possa ser executado
gradualmente em parcelas independentes, observando as exigências presentes no Termo de Referência para atender as
necessidades da Universidade Federal de Rondonópolis.

27.746.782/0001-69 PI - PRODUTORES
INDEPENDENTES
DE ENERGIA -
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 221.824,0000 R$ 221.824,0000 23/10/2020
17:52:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de projeto executivo de sistema de geração de energia
fotovoltaica on-gride incluindo a aprovação deste junto à concessionária de energia e outros órgãos pertinentes, seguindo
toda a legislação e normativas aplicáveis, que atenda a demanda estimada de 2300 kWp e possa ser executado
gradualmente em parcelas independentes, observando as exigências presentes no Termo de Referência para atender as
necessidades da Universidade Federal de Rondonópolis

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 221.824,0000 27.746.782/0001-69 26/10/2020 09:01:03:640
R$ 25.460,6600 13.703.232/0001-58 26/10/2020 09:01:03:640
R$ 25.460,6600 22.415.029/0001-77 26/10/2020 09:01:03:640
R$ 25.460,6600 28.461.880/0001-12 26/10/2020 09:01:03:640
R$ 25.460,6600 09.229.458/0001-91 26/10/2020 09:01:03:640
R$ 25.460,6600 21.870.584/0001-26 26/10/2020 09:01:03:640
R$ 25.460,6600 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:01:03:640
R$ 25.442,7500 21.744.881/0001-25 26/10/2020 09:01:03:640
R$ 25.000,0000 76.851.187/0001-07 26/10/2020 09:01:03:640
R$ 25.000,0000 05.592.812/0001-97 26/10/2020 09:01:03:640
R$ 25.000,0000 23.156.999/0001-68 26/10/2020 09:01:03:640
R$ 20.000,0000 78.186.228/0001-05 26/10/2020 09:01:03:640
R$ 19.000,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:15:52:167
R$ 25.400,0000 09.229.458/0001-91 26/10/2020 09:18:17:370
R$ 19.113,1500 21.744.881/0001-25 26/10/2020 09:20:29:780
R$ 25.000,0000 21.870.584/0001-26 26/10/2020 09:21:37:430
R$ 18.900,0000 05.592.812/0001-97 26/10/2020 09:59:00:307
R$ 18.899,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 10:00:57:760
R$ 18.889,0000 78.186.228/0001-05 26/10/2020 10:10:49:063
R$ 15.000,0000 05.592.812/0001-97 26/10/2020 10:11:41:920
R$ 12.000,0000 05.592.812/0001-97 26/10/2020 10:11:51:217

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial
Desempate

Data/Hora Final
Desempate Situação do Lance Valor do

Lance
21.870.584/0001-

26 27/10/2020 08:41:44:917 27/10/2020 08:46:44:917 Tempo para envio de lance
expirou -

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa 27/10/2020
08:35:52

Recusa da proposta. Fornecedor: NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
24.995.315/0001-84, pelo melhor lance de R$ 18.899,0000. Motivo: Não apresentação da declaração prevista
no sub-item 9.11.8.1 do Edital 01/2020/UFR. Por se tratar de documento exigido para fins de qualificação
técnica do fornecedor, por força do Decreto 10.024/2019, o mesmo deve ser apresentado juntamente à
proposta inicial, antes da fase de lances.
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Aceite 27/10/2020
16:39:39

Aceite individual da proposta. Fornecedor: ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI, CNPJ/CPF: 05.592.812/0001-
97, pelo melhor lance de R$ 12.000,0000.

Habilitado 27/10/2020
16:41:29

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI, CNPJ/CPF:
05.592.812/0001-97, pelo melhor lance de R$ 12.000,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 2 - GRUPO 1 - Instalação / Manutenção - Energia Fotovoltáica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
27.746.782/0001-69 PI - PRODUTORES

INDEPENDENTES
DE ENERGIA -
EIRELI

Sim Sim 2.300 R$ 3.761,3700 R$ 8.651.151,0000 23/10/2020
17:52:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento, instalação, comissionamento e ativação de todos os materiais
e equipamentos para o sistema de geração de energia fotovoltaica on-gride conforme projeto a ser elaborado e aprovado
(item 01) e Termo de Referência, incluindo ativação do sistema e efetivação do acesso junto à concessionária de energia,
bem como o suporte técnico e o treinamento de operação e limpeza do sistema a ser instalado na Universidade Federal de
Rondonópolis. 5.680 Módulos TRINA SOLAR TSM-DE15M 405 Wp 23 Inversores HUAWEI SUN2000-100KTL-H1 100 kW 23
Autotransformadores para compatibilizar a tensão de saída do conjunto de inversores ao nível de utilização da
concessionária de energia local.

78.186.228/0001-05 BALFAR SOLAR
INDUSTRIA
FOTOELETRICA S/A

Não Não 2.300 R$ 3.800,0000 R$ 8.740.000,0000 23/10/2020
09:16:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento, instalação, comissionamento e ativação de todos os materiais
e equipamentos para o sistema de geração de energia fotovoltaica on-gride conforme projeto a ser elaborado e aprovado
(item 01) e Termo de Referência, incluindo ativação do sistema e efetivação do acesso junto à concessionária de energia,
bem como o suporte técnico e o treinamento de operação e limpeza do sistema a ser instalado na Universidade Federal de
Rondonópolis, sendo os equipamentos de alta qualidade e que atendem o prazo de garantia solicitado, compostos por
módulos fotovoltaicos de potência nominal acima de 330Wp, inversores importados que possuem monitoramento remoto;
String Boxes; Estruturas de suporte e fixação, com proteção contra corrosão, infraestrutura para aterramento; conjunto de
eletrocalhas; eletrodutos; abraçadeiras; parafusos; conectores tipos MC4 e demais miscelâneas necessárias a completa
execução da obra.

05.592.812/0001-97 ILUMISOL ENERGIA
SOLAR EIRELI

Não Não 2.300 R$ 3.800,0000 R$ 8.740.000,0000 26/10/2020
08:53:35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento, instalação, comissionamento e ativação de todos os materiais
e equipamentos para o sistema de geração de energia fotovoltaica on-gride conforme projeto a ser elaborado e aprovado
(item 01) e Termo de Referência, incluindo ativação do sistema e efetivação do acesso junto à concessionária de energia,
bem como o suporte técnico e o treinamento de operação e limpeza do sistema a ser instalado na Universidade Federal de
Rondonópolis.

23.156.999/0001-68 OWNERGY
SOLUCOES E
INSTALACOES ECO
EFICIENTES LTDA

Não Não 2.300 R$ 3.842,0000 R$ 8.836.600,0000 25/10/2020
23:28:24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento, instalação, comissionamento e ativação de todos os materiais
e equipamentos para o sistema de geração de energia fotovoltaica on-gride conforme projeto a ser elaborado e aprovado
(item 01) e Termo de Referência, incluindo ativação do sistema e efetivação do acesso junto à concessionária de energia,
bem como o suporte técnico e o treinamento de operação e limpeza do sistema a ser instalado na Universidade Federal de
Rondonópolis.

28.461.880/0001-12 MS ENERGIA LIMPA
E SERVICOS LTDA

Sim Sim 2.300 R$ 3.845,0000 R$ 8.843.500,0000 23/10/2020
11:55:57

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento, instalação, comissionamento e ativação de todos os materiais
e equipamentos para o sistema de geração de energia fotovoltaica on-gride conforme projeto a ser elaborado e aprovado
(item 01) e Termo de Referência, incluindo ativação do sistema e efetivação do acesso junto à concessionária de energia,
bem como o suporte técnico e o treinamento de operação e limpeza do sistema a ser instalado na Universidade Federal de
Rondonópolis.

21.744.881/0001-25 BOMTEMPO
SERVICOS DE
ENGENHARIA LTDA

Sim Sim 2.300 R$ 3.846,2000 R$ 8.846.260,0000 25/10/2020
11:59:24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento, instalação, comissionamento e ativação de todos os materiais
e equipamentos para o sistema de geração de energia fotovoltaica on-gride conforme projeto a ser elaborado e aprovado
(item 01) e Termo de Referência, incluindo ativação do sistema e efetivação do acesso junto à concessionária de energia,
bem como o suporte técnico e o treinamento de operação e limpeza do sistema a ser instalado na Universidade Federal de
Rondonópolis Estamos de acordo com todos os quesitos exigidos neste edital; Cumprimos todos os termos do edital, a ser
firmada com a vencedora do certame; Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos,
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e
demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro; Através do presente
declaramos inteira submissão aos ditames Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiada pela Lei nº 8.666/93 e suas
posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas nesta licitação; Assumimos o compromisso de bem e fielmente
executar o objeto desta licitação, caso sejamos vencedores da presente licitação; Nesta oportunidade, temos a declarar,
sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato
impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

09.229.458/0001-91 MTEC COMERCIO E Não Não 2.300 R$ 3.846,7500 R$ 8.847.525,0000 23/10/2020
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SERVICOS DE
INSTALACOES
TECNICAS LTDA

15:46:08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento, instalação, comissionamento e ativação de todos os materiais
e equipamentos para o sistema de geração de energiafotovoltaica on-gride conforme projeto a ser elaborado e aprovado
(item 01) e Termo de Referência, incluindo ativação do sistema e efetivação do acesso junto à concessionária de energia,
bem como suporte técnico e o treinamento de operação e limpeza do sistema a ser instalado na Universidade Federal de
Rondonópolis.

22.415.029/0001-77 ISOFEN ENERGY
ENGENHARIA DE
SUSTENTABILIDADE
LTDA

Não Não 2.300 R$ 3.846,7500 R$ 8.847.525,0000 23/10/2020
20:09:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento, instalação, comissionamento e ativação de todos os materiais
e equipamentos para o sistema de geração de energia fotovoltaica on-gride conforme projeto a ser elaborado e aprovado
(item 01) e Termo de Referência, incluindo ativação do sistema e efetivação do acesso junto à concessionária de energia,
bem como o suporte técnico e o treinamento de operação e limpeza do sistema a ser instalado na Universidade Federal de
Rondonópolis. Registro de Preços para contratação de empresa especializada em elaboração de projeto e execução da
instalação de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) para atender a demanda da Universidade Federal de
Rondonópolis, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

21.870.584/0001-26 BEH SOLUCOES
LTDA

Sim Sim 2.300 R$ 3.846,7500 R$ 8.847.525,0000 25/10/2020
18:44:17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento, instalação, comissionamento e ativação de todos os materiais
e equipamentos para o sistema de geração de energia fotovoltaica on-gride conforme projeto a ser elaborado e aprovado
(item 01) e Termo de Referência, incluindo ativação do sistema e efetivação do acesso junto à concessionária de energia,
bem como o suporte técnico e o treinamento de operação e limpeza do sistema a ser instalado na Universidade Federal de
Rondonópolis.

24.995.315/0001-84 NOBREGA & ASSIS
SERVICOS DE
ENGENHARIA LTDA

Sim Sim 2.300 R$ 3.846,7500 R$ 8.847.525,0000 26/10/2020
08:28:16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento, instalação, comissionamento e ativação de todos os materiais
e equipamentos para o sistema de geração de energia fotovoltaica on-gride conforme projeto a ser elaborado e aprovado
(item 01) e Termo de Referência, incluindo ativação do sistema e efetivação do acesso junto à concessionária de energia,
bem como o suporte técnico e o treinamento de operação e limpeza do sistema a ser instalado na Universidade Federal de
Rondonópolis.

13.703.232/0001-58 MY SUN ENERGIA
SOLAR ACESSIVEL
LTDA

Sim Sim 2.300 R$ 4.100,0000 R$ 9.430.000,0000 23/10/2020
19:49:20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento, instalação, comissionamento e ativação de todos os materiais
e equipamentos para o sistema de geração de energia fotovoltaica on-gride conforme projeto a ser elaborado e aprovado
(item 01) e Termo de Referência, incluindo ativação do sistema e efetivação do acesso junto à concessionária de energia,
bem como o suporte técnico e o treinamento de operação e limpeza do sistema a ser instalado na Universidade Federal de
Rondonópolis.

76.851.187/0001-07 PROELT
ENGENHARIA LTDA

Não Não 2.300 R$ 4.800,0000 R$ 11.040.000,0000 22/10/2020
15:19:15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento, instalação, comissionamento e ativação de todos os materiais
e equipamentos para o sistema de geração de energia fotovoltaica on-gride conforme projeto a ser elaborado e aprovado
(item 01) e Termo de Referência, incluindo ativação do sistema e efetivação do acesso junto à concessionária de energia,
bem como o suporte técnico e o treinamento de operação e limpeza do sistema a ser instalado na Universidade Federal de
Rondonópolis.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 4.800,0000 76.851.187/0001-07 26/10/2020 09:01:03:640
R$ 4.100,0000 13.703.232/0001-58 26/10/2020 09:01:03:640
R$ 3.846,7500 09.229.458/0001-91 26/10/2020 09:01:03:640
R$ 3.846,7500 21.870.584/0001-26 26/10/2020 09:01:03:640
R$ 3.846,7500 22.415.029/0001-77 26/10/2020 09:01:03:640
R$ 3.846,7500 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:01:03:640
R$ 3.846,2000 21.744.881/0001-25 26/10/2020 09:01:03:640
R$ 3.845,0000 28.461.880/0001-12 26/10/2020 09:01:03:640
R$ 3.842,0000 23.156.999/0001-68 26/10/2020 09:01:03:640
R$ 3.800,0000 05.592.812/0001-97 26/10/2020 09:01:03:640
R$ 3.800,0000 78.186.228/0001-05 26/10/2020 09:01:03:640
R$ 3.761,3700 27.746.782/0001-69 26/10/2020 09:01:03:640
R$ 3.760,3700 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:16:21:330
R$ 3.846,7200 09.229.458/0001-91 26/10/2020 09:16:50:150
R$ 3.760,0000 22.415.029/0001-77 26/10/2020 09:19:34:213
R$ 3.759,9900 21.744.881/0001-25 26/10/2020 09:20:00:073
R$ 3.750,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:20:23:330
R$ 3.749,9900 21.744.881/0001-25 26/10/2020 09:20:54:190
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R$ 3.749,9800 05.592.812/0001-97 26/10/2020 09:21:08:600
R$ 3.749,9400 23.156.999/0001-68 26/10/2020 09:21:16:507
R$ 3.799,9900 09.229.458/0001-91 26/10/2020 09:21:25:400
R$ 3.725,0000 22.415.029/0001-77 26/10/2020 09:21:33:423
R$ 3.725,9600 21.744.881/0001-25 26/10/2020 09:22:32:363
R$ 3.723,0000 21.870.584/0001-26 26/10/2020 09:22:34:307
R$ 3.720,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:22:35:680
R$ 3.719,0000 78.186.228/0001-05 26/10/2020 09:23:21:253
R$ 3.715,0000 22.415.029/0001-77 26/10/2020 09:23:29:127
R$ 3.749,9300 09.229.458/0001-91 26/10/2020 09:23:34:577
R$ 3.785,7800 28.461.880/0001-12 26/10/2020 09:23:44:720
R$ 3.712,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:23:56:197
R$ 3.711,9000 23.156.999/0001-68 26/10/2020 09:24:15:673
R$ 3.846,7500 13.703.232/0001-58 26/10/2020 09:24:17:117
R$ 3.710,0000 21.870.584/0001-26 26/10/2020 09:24:18:287
R$ 3.709,0000 78.186.228/0001-05 26/10/2020 09:24:23:637
R$ 3.700,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:24:37:510
R$ 3.708,9000 23.156.999/0001-68 26/10/2020 09:24:40:493
R$ 3.699,9000 23.156.999/0001-68 26/10/2020 09:25:00:220
R$ 3.690,0000 22.415.029/0001-77 26/10/2020 09:25:00:730
R$ 3.695,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:25:08:660
R$ 3.689,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:25:22:423
R$ 3.685,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:25:57:367
R$ 3.680,0000 22.415.029/0001-77 26/10/2020 09:26:12:900
R$ 3.683,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:26:20:820
R$ 3.666,0000 21.870.584/0001-26 26/10/2020 09:26:28:123
R$ 3.675,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:26:34:743
R$ 3.660,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:26:46:483
R$ 3.675,0000 22.415.029/0001-77 26/10/2020 09:27:11:433
R$ 3.658,0000 23.156.999/0001-68 26/10/2020 09:27:12:150
R$ 3.655,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:27:15:343
R$ 3.654,0000 78.186.228/0001-05 26/10/2020 09:27:21:430
R$ 3.649,0000 22.415.029/0001-77 26/10/2020 09:27:37:797
R$ 3.650,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:27:44:173
R$ 3.645,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:27:57:520
R$ 3.640,0000 22.415.029/0001-77 26/10/2020 09:28:11:420
R$ 3.643,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:28:14:453
R$ 3.639,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:28:32:730
R$ 3.633,0000 22.415.029/0001-77 26/10/2020 09:28:50:077
R$ 3.635,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:28:55:370
R$ 3.632,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:29:09:313
R$ 3.630,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:29:20:450
R$ 3.625,0000 22.415.029/0001-77 26/10/2020 09:29:26:747
R$ 3.620,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:29:34:017
R$ 3.624,0000 78.186.228/0001-05 26/10/2020 09:29:35:713
R$ 3.615,0000 22.415.029/0001-77 26/10/2020 09:29:49:293
R$ 3.600,0000 21.870.584/0001-26 26/10/2020 09:29:59:810
R$ 3.610,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:30:05:610
R$ 3.599,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:30:18:617
R$ 3.590,0000 22.415.029/0001-77 26/10/2020 09:30:21:270
R$ 3.558,0000 78.186.228/0001-05 26/10/2020 09:30:24:883
R$ 3.590,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:30:30:557
R$ 3.555,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:30:45:860
R$ 3.550,0000 22.415.029/0001-77 26/10/2020 09:30:58:207
R$ 3.549,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:31:33:710
R$ 3.541,0000 22.415.029/0001-77 26/10/2020 09:32:10:960
R$ 3.540,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:32:30:530
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R$ 3.539,0000 78.186.228/0001-05 26/10/2020 09:32:36:280
R$ 3.538,0000 21.870.584/0001-26 26/10/2020 09:32:56:260
R$ 3.535,0000 22.415.029/0001-77 26/10/2020 09:32:59:283
R$ 3.534,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:33:12:920
R$ 3.530,0000 22.415.029/0001-77 26/10/2020 09:33:55:340
R$ 3.528,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:34:12:343
R$ 3.526,0000 21.870.584/0001-26 26/10/2020 09:34:37:017
R$ 3.522,0000 22.415.029/0001-77 26/10/2020 09:34:41:243
R$ 3.525,0000 78.186.228/0001-05 26/10/2020 09:34:45:153
R$ 3.520,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:34:57:800
R$ 3.516,0000 22.415.029/0001-77 26/10/2020 09:35:15:263
R$ 3.515,0000 78.186.228/0001-05 26/10/2020 09:35:19:427
R$ 3.500,0000 21.870.584/0001-26 26/10/2020 09:35:34:017
R$ 3.514,0000 22.415.029/0001-77 26/10/2020 09:35:34:363
R$ 3.499,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:35:50:363
R$ 3.496,0000 22.415.029/0001-77 26/10/2020 09:35:52:663
R$ 3.495,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:36:06:253
R$ 3.490,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:36:14:623
R$ 3.489,0000 78.186.228/0001-05 26/10/2020 09:36:27:433
R$ 3.486,0000 22.415.029/0001-77 26/10/2020 09:36:28:697
R$ 3.740,0000 05.592.812/0001-97 26/10/2020 09:36:34:457
R$ 3.480,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:36:37:810
R$ 3.400,0000 05.592.812/0001-97 26/10/2020 09:36:45:753
R$ 3.476,0000 22.415.029/0001-77 26/10/2020 09:36:58:693
R$ 3.399,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:37:01:233
R$ 3.350,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:37:14:093
R$ 3.450,0000 21.870.584/0001-26 26/10/2020 09:38:23:073
R$ 3.725,7500 09.229.458/0001-91 26/10/2020 09:38:24:297
R$ 3.470,0000 22.415.029/0001-77 26/10/2020 09:39:28:623
R$ 3.340,0000 78.186.228/0001-05 26/10/2020 09:41:04:023
R$ 3.725,7400 09.229.458/0001-91 26/10/2020 09:41:04:717
R$ 3.460,0000 22.415.029/0001-77 26/10/2020 09:41:21:997
R$ 3.440,0000 21.870.584/0001-26 26/10/2020 09:41:24:397
R$ 3.339,0000 05.592.812/0001-97 26/10/2020 09:41:29:280
R$ 3.330,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:41:34:517
R$ 3.329,0000 78.186.228/0001-05 26/10/2020 09:41:50:177
R$ 3.300,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:42:06:453
R$ 3.450,0000 22.415.029/0001-77 26/10/2020 09:42:34:563
R$ 3.301,0000 78.186.228/0001-05 26/10/2020 09:43:04:013
R$ 3.420,0000 22.415.029/0001-77 26/10/2020 09:43:26:447
R$ 3.435,0000 21.870.584/0001-26 26/10/2020 09:44:31:007
R$ 3.725,7300 09.229.458/0001-91 26/10/2020 09:46:16:050
R$ 3.434,0000 21.870.584/0001-26 26/10/2020 09:46:23:197
R$ 3.299,0000 05.592.812/0001-97 26/10/2020 09:46:34:323
R$ 3.298,0000 78.186.228/0001-05 26/10/2020 09:46:50:053
R$ 3.297,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:47:11:963
R$ 3.297,1000 78.186.228/0001-05 26/10/2020 09:48:13:973
R$ 3.297,0100 78.186.228/0001-05 26/10/2020 09:48:46:667
R$ 3.296,9900 05.592.812/0001-97 26/10/2020 09:50:28:687
R$ 3.290,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:50:57:510
R$ 3.290,0100 78.186.228/0001-05 26/10/2020 09:51:44:277
R$ 3.289,0000 78.186.228/0001-05 26/10/2020 09:53:13:207
R$ 3.288,8000 05.592.812/0001-97 26/10/2020 09:53:25:763
R$ 3.288,0000 78.186.228/0001-05 26/10/2020 09:53:48:950
R$ 3.725,7200 09.229.458/0001-91 26/10/2020 09:55:20:270
R$ 3.286,0000 05.592.812/0001-97 26/10/2020 09:55:23:437
R$ 3.285,0000 78.186.228/0001-05 26/10/2020 09:55:36:213
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R$ 3.284,0000 05.592.812/0001-97 26/10/2020 09:56:07:587
R$ 3.283,9000 78.186.228/0001-05 26/10/2020 09:56:29:297
R$ 3.280,0000 05.592.812/0001-97 26/10/2020 09:56:31:180
R$ 3.279,0000 78.186.228/0001-05 26/10/2020 09:57:01:590
R$ 3.278,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:57:16:293
R$ 3.275,0000 05.592.812/0001-97 26/10/2020 09:57:20:173
R$ 3.274,0000 78.186.228/0001-05 26/10/2020 09:57:38:817
R$ 3.270,0000 05.592.812/0001-97 26/10/2020 09:57:39:727
R$ 3.270,0100 78.186.228/0001-05 26/10/2020 09:58:18:703
R$ 3.269,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 09:59:58:057
R$ 3.268,0000 05.592.812/0001-97 26/10/2020 10:00:09:883
R$ 3.267,9000 78.186.228/0001-05 26/10/2020 10:00:34:303
R$ 3.268,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 10:01:07:427
R$ 3.266,0000 24.995.315/0001-84 26/10/2020 10:01:29:787
R$ 3.265,9000 78.186.228/0001-05 26/10/2020 10:02:29:573
R$ 3.265,0000 05.592.812/0001-97 26/10/2020 10:03:30:727
R$ 3.264,9000 78.186.228/0001-05 26/10/2020 10:04:16:350
R$ 3.262,0000 05.592.812/0001-97 26/10/2020 10:04:19:010
R$ 3.430,0000 21.870.584/0001-26 26/10/2020 10:04:24:740
R$ 3.262,0100 78.186.228/0001-05 26/10/2020 10:04:54:070
R$ 3.429,0000 21.870.584/0001-26 26/10/2020 10:05:18:937
R$ 3.261,9000 78.186.228/0001-05 26/10/2020 10:05:42:090
R$ 3.712,3400 09.229.458/0001-91 26/10/2020 10:07:31:733
R$ 3.425,0000 21.870.584/0001-26 26/10/2020 10:07:35:140
R$ 3.423,0000 21.870.584/0001-26 26/10/2020 10:08:52:123
R$ 3.261,8900 05.592.812/0001-97 26/10/2020 10:11:00:407
R$ 3.260,0000 78.186.228/0001-05 26/10/2020 10:11:29:863
R$ 3.422,0000 21.870.584/0001-26 26/10/2020 10:12:28:030
R$ 3.421,0000 21.870.584/0001-26 26/10/2020 10:13:36:703
R$ 3.419,0000 21.870.584/0001-26 26/10/2020 10:14:30:520

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial
Desempate

Data/Hora Final
Desempate Situação do Lance Valor do

Lance
24.995.315/0001-

84 26/10/2020 10:17:38:650 26/10/2020 10:18:39:837 Fornecedor enviou lance R$ 3.225,0000

21.870.584/0001-
26 27/10/2020 08:41:44:917 27/10/2020 08:46:44:917 Tempo para envio de lance

expirou -

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa 27/10/2020
08:35:52

Recusa da proposta. Fornecedor: NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
24.995.315/0001-84, pelo melhor lance de R$ 3.225,0000. Motivo: Não apresentação da declaração prevista
no sub-item 9.11.8.1 do Edital 01/2020/UFR. Por se tratar de documento exigido para fins de qualificação
técnica do fornecedor, por força do Decreto 10.024/2019, o mesmo deve ser apresentado juntamente à
proposta inicial, antes da fase de lances.

Aceite 27/10/2020
16:39:39

Aceite individual da proposta. Fornecedor: ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI, CNPJ/CPF: 05.592.812/0001-
97, pelo melhor lance de R$ 3.261,8900.

Habilitado 27/10/2020
16:41:29

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI, CNPJ/CPF:
05.592.812/0001-97, pelo melhor lance de R$ 3.261,8900.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Global Data/Hora

Registro
78.186.228/0001-05 BALFAR SOLAR INDUSTRIA

FOTOELETRICA S/A
Não Não - R$ 8.760.000,0000 23/10/2020

09:16:27
05.592.812/0001-97 ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI Não Não - R$ 8.765.000,0000 26/10/2020

08:53:35

QXRhIFBFIDAxLzIwMjAvVUZSICgzMDAxNTA3KQ==         SEI 23108.046667/2020-16 / pg. 342



27/10/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 9/12

23.156.999/0001-68 OWNERGY SOLUCOES E
INSTALACOES ECO EFICIENTES
LTDA

Não Não - R$ 8.861.600,0000 25/10/2020
23:28:24

28.461.880/0001-12 MS ENERGIA LIMPA E SERVICOS
LTDA

Sim Sim - R$ 8.868.960,6600 23/10/2020
11:55:57

21.744.881/0001-25 BOMTEMPO SERVICOS DE
ENGENHARIA LTDA

Sim Sim - R$ 8.871.702,7500 25/10/2020
11:59:24

27.746.782/0001-69 PI - PRODUTORES
INDEPENDENTES DE ENERGIA -
EIRELI

Sim Sim - R$ 8.872.975,0000 23/10/2020
17:52:18

09.229.458/0001-91 MTEC COMERCIO E SERVICOS DE
INSTALACOES TECNICAS LTDA

Não Não - R$ 8.872.985,6600 23/10/2020
15:46:08

22.415.029/0001-77 ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE
SUSTENTABILIDADE LTDA

Não Não - R$ 8.872.985,6600 23/10/2020
20:09:39

21.870.584/0001-26 BEH SOLUCOES LTDA Sim Sim - R$ 8.872.985,6600 25/10/2020
18:44:17

24.995.315/0001-84 NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE
ENGENHARIA LTDA

Sim Sim - R$ 8.872.985,6600 26/10/2020
08:28:16

13.703.232/0001-58 MY SUN ENERGIA SOLAR
ACESSIVEL LTDA

Sim Sim - R$ 9.455.460,6600 23/10/2020
19:49:20

76.851.187/0001-07 PROELT ENGENHARIA LTDA Não Não - R$ 11.065.000,0000 22/10/2020
15:19:15

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Aberto 26/10/2020
09:15:14 Item Aberto.

Aguardando
convocação
ME/EPP

26/10/2020
10:17:37 Aguardando Convocação ME/EPP.

Início do
desempate

26/10/2020
10:17:38 Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.

Encerramento
do desempate

26/10/2020
10:18:39

O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE
ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 24.995.315/0001-84 enviou um lance no valor de no valor de R$
7.436.399,0000..

Encerrado 26/10/2020
10:18:39 Item encerrado.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

26/10/2020
11:03:40

Convocado para envio de anexo o fornecedor NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA,
CNPJ/CPF: 24.995.315/0001-84.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

26/10/2020
12:42:51

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE
ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.995.315/0001-84.

Desempate -
Retorno do
Julgamento

27/10/2020
08:41:44 Retorno de Item do Julgamento para a Etapa de desempate Me/Epp.

Início do
desempate

27/10/2020
08:41:44 Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.

Desempate -
Tempo do
Lance Expirado

27/10/2020
08:46:55

O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 08:46:45 de 27/10/2020. O tempo expirou e o lance
não foi enviado pelo fornecedor BEH SOLUCOES LTDA, CPF/CNPJ: 21.870.584/0001-26.

Encerrado 27/10/2020
08:46:55 Item encerrado.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

27/10/2020
08:51:34

Convocado para envio de anexo o fornecedor ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI, CNPJ/CPF:
05.592.812/0001-97.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

27/10/2020
10:42:25

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI,
CNPJ/CPF: 05.592.812/0001-97.

Registro
Intenção de
Recurso

27/10/2020
16:45:58

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ/CPF: 24995315000184. Motivo: Sr Pregoeiro, manifestamos intenção de recurso contra nossa
inabilitação, iremos demonstrar todas as razões e motivos que devemos ser HABILITADOS nesse
processo, mediante o noss

Registro
Intenção de
Recurso

27/10/2020
16:52:41

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: PI - PRODUTORES INDEPENDENTES DE ENERGIA - EIRELI
CNPJ/CPF: 27746782000169. Motivo: Manifestamos intenção de recurso tendo em vista que alguns
equipamentos apresentados pela recorrida não atendem ao edital.
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Registro
Intenção de
Recurso

27/10/2020
16:55:16

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: BALFAR SOLAR INDUSTRIA FOTOELETRICA S/A CNPJ/CPF:
78186228000105. Motivo: Registramos a intenção de recurso, pois a empresa ILUMISOL não cumpriu
com várias exigências editalícias, notadamente, as constantes nos itens 9.11.1 e 9.11.4, conforme será
didatic

Intenção de
Recurso Aceita

27/10/2020
17:51:59

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA,
CNPJ/CPF: 24995315000184. Motivo: Intenção de recurso aceita, na forma do art. 44 do Decreto
10.024/2019.

Intenção de
Recurso Aceita

27/10/2020
17:52:35

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: PI - PRODUTORES INDEPENDENTES DE ENERGIA - EIRELI,
CNPJ/CPF: 27746782000169. Motivo: Intenção de recurso aceita, na forma do art. 44 do Decreto
10.024/2019.

Intenção de
Recurso Aceita

27/10/2020
17:55:02

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: BALFAR SOLAR INDUSTRIA FOTOELETRICA S/A, CNPJ/CPF:
78186228000105. Motivo: Intenção de recurso aceita, na forma do art. 44 do Decreto 10.024/2019.

Intenções de Recurso para o Grupo
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

78.186.228/0001-05 27/10/2020 16:55 27/10/2020 17:55 Aceito
Motivo Intenção:Registramos a intenção de recurso, pois a empresa ILUMISOL não cumpriu com várias
exigências editalícias, notadamente, as constantes nos itens 9.11.1 e 9.11.4, conforme será didaticamente
exposto nas razões recursais.
Motivo Aceite ou Recusa:Intenção de recurso aceita, na forma do art. 44 do Decreto 10.024/2019.

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação
27.746.782/0001-69 27/10/2020 16:52 27/10/2020 17:52 Aceito

Motivo Intenção:Manifestamos intenção de recurso tendo em vista que alguns equipamentos apresentados
pela recorrida não atendem ao edital.
Motivo Aceite ou Recusa:Intenção de recurso aceita, na forma do art. 44 do Decreto 10.024/2019.

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação
24.995.315/0001-84 27/10/2020 16:45 27/10/2020 17:51 Aceito

Motivo Intenção:Sr Pregoeiro, manifestamos intenção de recurso contra nossa inabilitação, iremos demonstrar
todas as razões e motivos que devemos ser HABILITADOS nesse processo, mediante o nosso recurso.
Motivo Aceite ou Recusa:Intenção de recurso aceita, na forma do art. 44 do Decreto 10.024/2019.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 26/10/2020
09:09:53

Bom dia Srs. Licitantes

Pregoeiro 26/10/2020
09:10:56

Após realizada a análise das propostas iniciais, daremos início a fase de lances do presente
certame

Pregoeiro 26/10/2020
09:11:49

Caso haja erro de digitação no lance ofertado pela licitante, esta deverá solicitar
imediatamente a exclusão do lance pelo e-mail (jailson.andrade@ufr.edu.br) antes do

encerramento do item. Não serão aceitos eventuais pedidos de cancelamento sob a alegação
de equívoco no lançamento ou erro de digitação após o término da etapa de lances.

Pregoeiro 26/10/2020
09:13:24

ATENÇÃO: Após a finalização da etapa de lances, aguardaremos o envio das propostas dos
licitantes vencedores, pelo sistema do Portal Compras Governamentais, em até 02 (quatro)

horas úteis
Pregoeiro 26/10/2020

09:13:50
O não envio ou o envio fora do prazo estipulado no edital acarretará na desclassificação da

proposta e aplicação das sanções cabíveis.
Pregoeiro 26/10/2020

09:15:15
O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/10/2020
09:16:15

Srs Licitantes, o item G1 foi aberto. Aguardamos o envio de seus melhores lances. Boa sorte

Sistema 26/10/2020
10:17:37

O item G1 teve participação de Micro/Pequena Empresa/Cooperativa optante pelo benefício
da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o

encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema 26/10/2020

10:17:37
O item G1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Sistema 26/10/2020
10:17:38

Sr. Fornecedor NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ
24.995.315/0001-84 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá

enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G1 até às 10:22:38 do dia
26/10/2020. Acesse a fase de lance.

26/10/2020
10:18:39

O item G1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor NOBREGA & ASSIS
SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 24.995.315/0001-84 enviou um lance no valor

de R$ 7.436.399,0000
Sistema 26/10/2020

10:18:39
O item G1 está encerrado.
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Sistema 26/10/2020
10:18:39

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor
acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".

Pregoeiro 26/10/2020
10:27:25

Para NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante vencedor,
visando a economia do erário e em atendimento ao disposto no Decreto 10.024/2019, venho

solicitar a negociação dos lances ofertados. Peço que seja encaminhada proposta com os
menores valores que vossa senhoria possa praticar, em especial ao item 1 do Grupo. Toda e

qualquer redução de valores é bem-vinda. Agradeço antecipadamente.
Sistema 26/10/2020

11:03:40
Senhor fornecedor NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:

24.995.315/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro 26/10/2020

11:07:27
Para NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - Sr. licitante, favor encaminhar

proposta de preços, conforme modelo do Anexo IV do Edital, com valores ajustados ao lance
final ofertado, já incluindo uma possível redução dos valores, conforme mensagem anterior

enviada via chat. O prazo para envio é até 15:00 horas (horário de Brasília/DF)
24.995.315/0001-

84
26/10/2020
11:09:16

Ok.

Sistema 26/10/2020
12:42:51

Senhor Pregoeiro, o fornecedor NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA,
CNPJ/CPF: 24.995.315/0001-84, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 26/10/2020
15:20:01

Informo que estamos realizando a análise da empresa ofertante do menor lance global.
Retornarei com mais informações a partir das 17:00 horas (DF).

Pregoeiro 26/10/2020
17:19:33

Informo que estamos finalizando a avaliação dos documentos apresentados pela empresa
ofertante do menor lance. Retornarei com novas informações e a finalização da avaliação

nessa terça-feira, dia 27/10/2020, às 08:30 horas (DF).
Pregoeiro 27/10/2020

08:38:03
Bom dia. Informo que a proposta do licitante Nobrega e Assis Serviços de Engenharia LTDA

foi desclassificada por motivo da não apresentação do documento previsto no sub-item
9.11.8.1 do Edital

Sistema 27/10/2020
08:41:44

O item G1 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.

Sistema 27/10/2020
08:41:44

Sr. Fornecedor BEH SOLUCOES LTDA, CPF/CNPJ 21.870.584/0001-26 em cumprimento à Lei
Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e

único para o item G1 até às 08:46:44 do dia 27/10/2020. Acesse a fase de lance.
Sistema 27/10/2020

08:46:55
O item G1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 08:46:45 de 27/10/2020. O tempo

expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BEH SOLUCOES LTDA, CPF/CNPJ
21.870.584/0001-26.

Sistema 27/10/2020
08:46:55

O item G1 está encerrado.

Sistema 27/10/2020
08:46:55

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor
acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".

Sistema 27/10/2020
08:51:34

Senhor fornecedor ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI, CNPJ/CPF: 05.592.812/0001-97,
solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 27/10/2020
08:55:42

Para ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI - Sr licitante, favor encaminhar proposta de preços
ajustada ao lance final ofertado, conforme modelo do Edital. O prazo para envio é até as

11:00 horas (DF). Visando a economia do erário, caso seja possível peço que encaminhe a
proposta com os menores valores que puder ofertar. Qualquer redução é bem vinda.

Pregoeiro 27/10/2020
09:39:16

Para fins de esclarecimento quanto a convocação feita pelo sistema a empresa BEH Soluções
Ltda, para que apresentasse um lance final, após a desclassificação da proposta da empresa

Nobrega & Assis Serviço de Engenharia Ltda
Pregoeiro 27/10/2020

09:40:47
Conforme item 8.15 do Edital 01/2020/UFR: Nos itens não exclusivos para a participação de
microempresas e empresas de pequeno porte, 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

Pregoeiro 27/10/2020
09:44:28

Empate ficto: quando a proposta ou lance de uma ME/EPP esteja com valor 5% acima da
melhor proposta ou melhor lance, terá direito a enviar um lance final que cubra o melhor

lance, conforme Lei Complementar 123/2006
Pregoeiro 27/10/2020

09:46:47
Por esse motivo o sistema convocou a ME/EPP BEH Soluções Ltda para que apresentasse o

lance final. No entanto, como a empresa não apresentou o lance no período estabelecido pelo
sistema, este pregoeiro convocou a segunda colocada geral, Ilumisol Energia Solar, para

apresentação da proposta formalizada
Sistema 27/10/2020

10:42:25
Senhor Pregoeiro, o fornecedor ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI, CNPJ/CPF:

05.592.812/0001-97, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro 27/10/2020

15:10:46
Informo que estamos finalizando a análise da documentação enviada pela empresa ILUMISOL

ENERGIA SOLAR EIRELI. Retornarei com maiores informações às 16:30 horas (DF). Sendo
aceita a proposta e habilitada a empresa, logo após será aberto o prazo de uma hora para

manifestação da intenção de recurso.
Sistema 27/10/2020

16:41:30
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro 27/10/2020

16:42:34
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/10/2020 às 17:42:00.

Pregoeiro 27/10/2020
16:44:44

Informo que foi aceita e habilitada a proposta da empresa ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI.
Está aberto o prazo para manifestar a intenção de recorrer. O referido prazo encerrará em 1

hora.
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Pregoeiro 27/10/2020
18:02:40

Informo que as intenções de recurso apresentadas foram aceitas por este pregoeiro. Sendo
assim começará a contar o prazo de 3 dias para apresentação das razões de recurso, e após

3 dias para apresentação de contra-razões, na forma do art. 44 do Decreto 10.024/2019.
Pregoeiro 27/10/2020

18:05:59
Após este registro, procedo o encerramento da sessão pública. A ata da presente sessão

ficará disponível para consulta dos interessados no Portal de Compras do Governo Federal.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 27/10/2020 16:41:30 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de
Prazo

27/10/2020 16:42:34 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/10/2020 às 17:42:00.

Data limite para registro de recurso: 30/10/2020.
Data limite para registro de contrarrazão: 05/11/2020.
Data limite para registro de decisão: 12/11/2020.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de
setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 18:15 horas do dia 27 de outubro de 2020, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JAILSON JOSE DE ANDRADE 
Pregoeiro Oficial

SIMONY CANDIDA DOS SANTOS
Equipe de Apoio

REGINA AMARAL SILVA PINHEIRO
Equipe de Apoio

Voltar   
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PREGÃO ELETRÔNICO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

Pregão Eletrônico   Nº 00001/2020(SRP) 

RESULTADO POR FORNECEDOR

05.592.812/0001-97 - ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

GRUPO 1 - - R$ 8.872.985,6600 - R$ 7.514.347,0000
Marca: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 

Total do Fornecedor: R$ 7.514.347,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 7.514.347,0000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Voltar
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

  

DESPACHO

  
Processo nº 23108.046667/2020-16
Interessado: Gerência de Administração e Planejamento
  

PREGÃO ELETRÔNICO SRP UFR 01/2020 

OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa especializada em elaboração de
projeto e execução da instalação de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) para
atender a demanda da Universidade Federal de Rondonópolis.

 

À Pró-Reitoria de Planejamento e Administração.

Encaminhamos o processo do Pregão Eletrônico SRP nº. 01/2020, realizado em 26/10/2020,
devidamente instruído para julgamento dos recursos no Siasg.

Caso a autoridade competente decida por manter a decisão deste pregoeiro, proponho que em
seguida seja realizada a adjudicação e homologação total do certame, conforme previsto no
Decreto 10.024/2019. Após, retornar os autos para divulgação do resultado da licitação.

Respeitosamente,

Jailson José de Andrade
Pregoeiro/UFR

Documento assinado eletronicamente por JAILSON JOSE DE ANDRADE,
Técnico Administrativo em Educação da UFMT, em 06/11/2020, às
17:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por PAMELA JORDANA DE MENEZES,
Supervisor(a) de Compras e Patrimônio do CUR - UFMT, em 06/11/2020,
às 17:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 3001537 e o código CRC 0F3749F2.

Referência: Processo nº 23108.046667/2020-16 SEI nº 3001537
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

  

DESPACHO

  
Processo nº 23108.046667/2020-16
Interessado: Supervisão de Compras e Patrimônio
  

DECISÃO

Mantenho a decisão do PREGOEIRO, para negar provimento aos recursos interpostos ,
confirmando os atos praticados até o momento, para como consequência manter a habilitação da
empresa já declarada vencedora do presente certame, quando da fase de aceitação e habilitação
realizada pelo pregoeiro.

O presente processo foi homologado por esta autoridade competente. Defino que seja dado
continuidade aos atos licitatórios, com a prática de todos os demais atos administrativos
necessários à consecução do procedimento licitatório instaurado, até sua final conclusão, em
busca do cumprimento dos Princípios da Eficiência e Celeridade Processual, que devem nortear
todos os procedimentos licitatórios.

É como Decido; 

Dê-se ciência, as recorrentes, bem como publicidade a presente decisão para que produza os
efeitos legais.

Documento assinado eletronicamente por JOSEMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA,
Docente da Universidade Federal de Mato Grosso, em 09/11/2020, às
08:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 3004362 e o código CRC 00F9CFD7.

Referência: Processo nº 23108.046667/2020-16 SEI nº 3004362
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Pregão Eletrônico

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

Termo de Julgamento de Recursos do Pregão Eletrônico

Nº 00001/2020 (SRP) 

Às 08:11 horas do dia 09 de novembro de 2020, após analisados e decididos os recursos do Pregão nº 00001/2020,
referente ao Processo nº 23108046667202016, a autoridade competente, Sr(a) JOSEMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA,
ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado de Julgamento. 

**OBS: Itens sem recurso serão adjudicados pelo Pregoeiro e constarão do termo de adjudicação. 

Resultado do Julgamento de Recursos

GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 8.872.985,6600
Situação: Adjudicado com decisão

Adjudicado para: ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI , pelo melhor lance de R$ 7.514.347,0000 .

Itens do grupo:

 1 - Estudo e Projeto - Energia Fotovoltáica

 2 - Instalação / Manutenção - Energia Fotovoltáica

Visualizar Recurso do Item 

Fim do documento
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Pregão Eletrônico

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00001/2020 (SRP) 

Às 08:27 horas do dia 09 de novembro de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSEMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº
23108046667202016, Pregão nº 00001/2020. 

Resultado da Homologação

GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 8.872.985,6600
Situação: Homologado

Adjudicado para: ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI , pelo melhor lance de R$ 7.514.347,0000 .

Itens do grupo:

 1 - Estudo e Projeto - Energia Fotovoltáica

 2 - Instalação / Manutenção - Energia Fotovoltáica

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: Estudo e Projeto - Energia Fotovoltáica
Descrição Complementar: Elaboração de projeto executivo de sistema de geração de energia fotovoltaica on-gride
incluindo a aprovação deste junto à concessionária de energia e outros órgãos pertinentes, seguindo toda a legislação e
normativas aplicáveis, que atenda a demanda estimada de 2300 kWp e possa ser executado gradualmente em parcelas
independentes, observando as exigências presentes no Termo de Referência para atender as necessidades da
Universidade Federal de Rondonópolis.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 25.460,6600 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI , pelo melhor lance de R$ 12.000,0000 e a quantidade de 1
Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 09/11/2020
08:11:29 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:ILUMISOL ENERGIA SOLAR

EIRELI, CNPJ/CPF:05.592.812/0001-97, Melhor lance : R$ 12.000,0000

Homologado 09/11/2020
08:27:48

JOSEMAR
RIBEIRO DE
OLIVEIRA

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Instalação / Manutenção - Energia Fotovoltáica
Descrição Complementar: Fornecimento, instalação, comissionamento e ativação de todos os materiais e
equipamentos para o sistema de geração de energia fotovoltaica on-gride conforme projeto a ser elaborado e aprovado
(item 01) e Termo de Referência, incluindo ativação do sistema e efetivação do acesso junto à concessionária de energia,
bem como o suporte técnico e o treinamento de operação e limpeza do sistema a ser instalado na Universidade Federal
de Rondonópolis.
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Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.300 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.846,7500 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI , pelo melhor lance de R$ 3.261,8900 e a quantidade de 2.300
Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 09/11/2020
08:11:29 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:ILUMISOL ENERGIA SOLAR

EIRELI, CNPJ/CPF:05.592.812/0001-97, Melhor lance : R$ 3.261,8900

Homologado 09/11/2020
08:27:48

JOSEMAR
RIBEIRO DE
OLIVEIRA

Fim do documento
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

 

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N.º 11/2020

 
A Universidade Federal de Rondonópolis, com sede na Avenida dos Estudantes, nº
5055, bairro Cidade Universitária, CEP 78736-900, na cidade de Rondonópolis - MT,
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 35.854.176/0001-95, neste ato representada
pela Reitora Analy Castilho Polizel de Souza, RG n. 0907720-0 SSP-MT, CPF n.
038.896.476-69, por meio da Portaria nº 2.122, do Ministério da Educação, publicada
no Diário Oficial da União na data de 11 de dezembro de 2019, edição 239, seção 2,
página 19, considerando o julgamento da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO para REGISTRO DE PREÇOS, nº 001/2020/UFR, publicada no Diário
Oficial da União de 13/10/2020, processo administrativo n.º 23108.046667/2020-16,
RESOLVE registrar os preços da  empresa indicada e qualificada nesta ATA, de
acordo com a classificação por ela alcançada e na  quantidade  cotada, atendendo as
condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de
janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
 
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para contratação de
empresa especializada em elaboração de projeto e execução da instalação de Sistema
Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR), visando atender as demandas da
Universidade Federal de Rondonópolis, especificados nos itens 1 e 2 do Termo de
Referência, anexo I do edital de Pregão Eletrônico nº 001/2020/UFR, que é parte
integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.
 
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as
demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:
 

Item
do
TR

ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI, CNPJ: 05.592.812/0001-97. Endereço: Rua Pedro
Canisio Henz, n° 502, Bairro: Albino Nicolau Schmidt, CASCAVEL – PR, C.E.P.: 85804-

606, Contatos:  (45) 3306-8749 e (45) 9.9800-4363, e-mail:.
eliasafe@ilumisolenergiasolar.com.br

 Especificação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

Elaboração de projeto
executivo de sistema de

geração de energia
fotovoltaica on-gride
incluindo a aprovação
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1

deste junto à
concessionária de energia

e outros órgãos
pertinentes, seguindo toda
a legislação e normativas
aplicáveis, que atenda a
demanda estimada de
2300 kWp e possa ser

executado gradualmente
em parcelas

independentes,
observando as exigências
presentes no Termo de

Referência para atender as
necessidades da

Universidade Federal de
Rondonópolis

Unidade 1 R$ 12.000,0000 R$ 12.000,0000

2

Fornecimento, instalação,
comissionamento e
ativação de todos os

materiais e equipamentos
para o sistema de geração
de energia fotovoltaica on-
gride conforme projeto a
ser elaborado e aprovado

(item 01) e Termo de
Referência, incluindo
ativação do sistema e

efetivação do acesso junto
à concessionária de

energia, bem como o
suporte técnico e o

treinamento de operação e
limpeza do sistema a ser
instalado na Universidade
Federal de Rondonópolis.

kWp 2.300 R$ 3.261,8900 7.502.347,00

TOTAL 7.514.347,00

 
3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta
licitação.
 
4. VALIDADE DA ATA
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da
assinatura, não podendo ser prorrogada.
 
5. REVISÃO E CANCELAMENTO 
5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos
não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos
preços registrados nesta Ata.
5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução
dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto
registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s)
fornecedor(es).
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5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado
por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para
negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços
aos valores de mercado observará a classificação original.
5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
5.5.1. 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
5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para
obtenção da contratação mais vantajosa.
5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
5.7.5. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e
5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
5.7.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
5.7.6.1. por razão de interesse público; ou
5.7.6.2. a pedido do fornecedor. 
 
6. DAS PENALIDADES
6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das
penalidades estabelecidas no Edital.
6.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o
compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº
10.024/19.
6.3. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes
do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do
Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser
respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao
respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do
Decreto nº 7.892/2013).
6.4. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de
instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
 
7. CONDIÇÕES GERAIS
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7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado,
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de
Referência, ANEXO AO EDITAL.
7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos
termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.
7.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a
contratação dos itens nas seguintes hipóteses.

  7.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos
definidos no certame; ou

  7.3.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o
menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances.

7.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante
vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos
do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.
 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de
igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

 
 

Rondonópolis – MT,  novembro de 2020.
 

 
 
 
 

CONTRATANTE
__________________________________

Analy Castilho Polizel de Souza
Reitora da UFR

RG: 0907720-0 SSP-MT
CPF: 038.896.476-69

 
 
 

CONTRATADA
_____________________________________

DANIEL DE FÁTIMA DA ROCHA
Representante Legal

RG: 8066573174
CPF: 001.692.080-52

 

Documento assinado eletronicamente por ANALY CASTILHO POLIZEL DE
SOUZA, Docente da Universidade Federal de Mato Grosso, em
11/11/2020, às 10:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
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no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL DE FATIMA DA ROCHA,
Usuário Externo, em 11/11/2020, às 10:38, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 3009195 e o código CRC 6B5DD403.

 

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23108.046667/2020-16 SEI nº 3009195
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
 

Ofício nº 55/2020/CUR - SUPERV. COMPRAS E PATRIM/UFMT
 

Rondonópolis, 10 de novembro de 2020.

Ao Senhor:

DANIEL DE FÁTIMA DA ROCHA

 

Assunto: Procedimentos para assinatura da Ata de Registro de Preços (processo
nº 23108.046667/2020-16)

 

Prezado Senhor,
 
Considerando a necessidade de efetivar os procedimentos necessários

quanto à formalização e à finalização do certame licitatório que objetivou a
futura contratação de empresa especializada em elaboração de projeto e execução
de instalação de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) para atendimento
das demandas da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo I, do edital de
pregão eletrônico para registro de preços nº 001/2020/UFR.

Solicitamos ao senhor DANIEL DE FÁTIMA DA ROCHA, CPF 001.692.080-
52, que realize cadastro de usuário externo junto ao sistema SEI (Sistema Eletrônico
de Informações) para assinatura da ata de registro de preços, referente ao Termo de
Homologação do Pregão 001/2020/UFR (SRP), constante do processo nº
23108.046667/2020-16, que resultou na adjudicação dos itens 01 e 02 para o
fornecedor ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI, CNPJ: 05.592.812/0001-97, vencedor
do certame licitatório.

Informamos que a convalidação do acesso ao sistema SEI somente
poderá ser habilitada pela Universidade Federal de Rondonópolis, motivo pelo qual a
empresa deverá entrar em contato, via e-mail, com a Coordenação de Compras e
Licitação (simony@ufr.edu.br) após cadastro do usuário no seguinte
link: https://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.phpacao=usuario_externo_logar&acao_origem=usuario_externo_enviar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0.

 
Após a convalidação os direcionamentos para o acesso serão

encaminhados para o e-mail informado no sistema.
 
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
 
Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por SIMONY CANDIDA DOS SANTOS,
Técnico Administrativo em Educação da UFMT, em 10/11/2020, às
11:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 3009756 e o código CRC 371A4664.

Referência: Processo nº 23108.046667/2020-16 SEI nº 3009756
Universidade Federal de Mato Grosso - Av. Fernando Corrêa da Costa, n 2367 - Bairro Boa Esperança -

Cuiabá/MT - CEP 78060-900
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E-mail - 3009886

Data de Envio: 
  10/11/2020 11:28:22

De: 
  UFMT/E-mail da Unidade <sistema-sei@ufmt.br>

Para:
    eliasafe@ilumisolenergiasolar.com.br

Assunto: 
  Procedimentos para assinatura da Ata de Registro de Preços (processo nº 23108.046667/2020-16)

Mensagem: 
  Bom dia.

Encaminhamos o Ofício nº 55/2020/CUR - SUPERV. COMPRAS E PATRIM/UFMT para ciência e encaminhamentos
necessários visando a assinatura da ata de registro de preços, referente ao Termo de Homologação do Pregão
001/2020/UFR (SRP), constante do processo nº 23108.046667/2020-16, que resultou na adjudicação dos itens 01 e
02 para o fornecedor ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI, CNPJ: 05.592.812/0001-97, vencedor do certame
licitatório.

Atenciosamente,

Simony Cândida dos Santos
Coordenação de Compras e Licitação
Universidade Federal de Rondonópolis

Anexos:
    Oficio_3009756.html

RS1tYWlsIENVUiAtIFN1cGVydi4gQ29tcHJhcyBlIFBhdHJpbSAzMDA5ODg2         SEI 23108.046667/2020-16 / pg. 359



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020111100081
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Nº 215, quarta-feira, 11 de novembro de 2020ISSN 1677-7069Seção 3

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 132/2020

O Pregoeiro torna publico o resultado de julgamento do pregão 132/2020 referente ao
processo nº 23079209587/2020-64. Onde sagraram-se vencedores as segintes empresas. 1
lazaro bezerra soare, 2 potencial embalagens, 3 DC DISTRIBUIDORA, 4 MHS COMERCIO E
SERVIÇOS DE INFORMATICA, 5 ALNETO COMERCIAL E SERVIÇOS 6 BRENDA MARTINS SERRa,
7 t.j,m sampaio cantina.

NELSON GERMANO PERUCHETTI
Pregoeiro

(SIDEC - 10/11/2020) 153152-15236-2020NE000001

INSTITUTO DE PUERICULTURA E PEDIATRIA MARTAGÃO GESTEIRA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6600/2020 - UASG 153150

Nº Processo: 23079007300202063 . Objeto: Reagente Clínico VSE e outro. Total de Itens
Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993..
Justificativa: Art. 24, IV da Lei 8.666/93. Declaração de Dispensa em 10/11/2020. ROSANA
DE OLIVEIRA DE SOUZA. Chefe da Seção de Aquisição. Ratificação em 10/11/2020. BRUNO
LEITE MOREIRA. Diretor do Ippmg. Valor Global: R$ 6.600,00. CNPJ CONTRATADA :
11.637.221/0001-91 PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL
HOSPITALAR LTDA.

(SIDEC - 10/11/2020) 153150-15236-2020NE800187

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8738/2020 - UASG 153150

Nº Processo: 23079007299202077 . Objeto: Reagente Diagnóstico D DÍMERO. Total de
Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de
21/06/1993.. Justificativa: Art. 24, IV da lei 8.666/93. Declaração de Dispensa em
10/11/2020. ROSANA DE OLIVEIRA DE SOUZA. Chefe da Seção de Aquisição. Ratificação em
10/11/2020. BRUNO LEITE MOREIRA. Diretor do Ippmg. Valor Global: R$ 8.737,40. CNPJ
CONTRATADA : 07.336.938/0001-26 STANDARDPRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI.

(SIDEC - 10/11/2020) 153150-15236-2020NE800187

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 9698/2020 - UASG 153150

Nº Processo: 23079004809202054 . Objeto: Otoscópio. Total de Itens Licitados: 00001.
Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 24,
IV da Lei 8.666/93. Declaração de Dispensa em 10/11/2020. ROSANA DE OLIVEIRA DE
SOUZA. Chefe da Seção de Aquisição. Ratificação em 10/11/2020. BRUNO LEITE MOREIRA .
Diretor do Ippmg. Valor Global: R$ 969,97. CNPJ CONTRATADA : 36.841.430/0001-83
ODUVALDOALVES BARBOSA 29619092791.

(SIDEC - 10/11/2020) 153150-15236-2020NE800187

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21494/2020 - UASG 153150

Nº Processo: 23079005934202081 . Objeto: Reagente Diagnóstico D-DÍMERO automação
teste. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666
de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 24, IV da Lei 8.666/93. Declaração de Dispensa em
10/11/2020. ROSANA DE OLIVEIRA DE SOUZA. Chefe da Seção de Aquisição. Ratificação em
10/11/2020. BRUNO LEITE MOREIRA. Diretor do Ippmg. Valor Global: R$ 21.494,80. CNPJ
CONTRATADA : 07.336.938/0001-26 STANDARDPRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI.

(SIDEC - 10/11/2020) 153150-15236-2020NE800187

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22573/2020 - UASG 153150

Nº Processo: 23079004522202024 . Objeto: Serviço de Esterilização em Óxido de Etileno.
Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de
21/06/1993.. Justificativa: Art. 24, IV da Lei 8.666/93. Declaração de Dispensa em
10/11/2020. ROSANA DE OLIVEIRA DE SOUZA. Chefe da Seção de Aquisição. Ratificação em
10/11/2020. BRUNO LEITE MOREIRA. Diretor do Ippmg. Valor Global: R$ 22.572,50. CNPJ
CONTRATADA : 01.805.305/0001-33 FGF COMERCIO E SERVICOS DE ESTERILIZACAO EM
OXIDO DE ETILENO LTDA.

(SIDEC - 10/11/2020) 153150-15236-2020NE800187

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 43395/2020 - UASG 153150

Nº Processo: 23079005935202026 . Objeto: Reagente Diagnóstico Pesq. Quant SARSCOVI2-
IGG QUIMIO AUTOM. TESTE. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º,
Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 24, IV da Lei 8.666/93.
Declaração de Dispensa em 10/11/2020. ROSANA DE OLIVEIRA DE SOUZA. Chefe da Seção
de Aquisição. Ratificação em 10/11/2020. BRUNO LEITE MOREIRA. Diretor do Ippmg. Valor
Global: R$ 43.395,00. CNPJ CONTRATADA : 11.637.221/0001-91 PROMOVENDO COMERCIO
E REPRESENTACOES DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.

(SIDEC - 10/11/2020) 153150-15236-2020NE800187

COORDENAÇÃO DO FÓRUM DE CIÊNCIA E CULTURA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 21/2020 - UASG 153161

Processo: 23079.041533/2019-51- Objeto: Aquisição de livros eletronicos, na modalidade
de Evidence Based Acquisition - EBA (Aquisição Baseada em Evidência) da Cambridge
University Press para o Sistema de Bibliotecas e Informação - SIBI/UFRJ para o Sistemas de
Bibliotecas e Informação - SIBI/UFRJ. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666
de 21/06/1993. Valor: R$ 158.653,25. CNPJ CONTRATADA : 42.356.782/0001-46 EBSCO
BRASIL LTDA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 21/2020 - UASG 153161

Processo: 23079.213772/2020-53Objeto: Aquisição de 61 livros eletrônicos em língua
portuguesa da Cengage Learning Edições Ltda para o Sistemas de Bibliotecas e Informação
- SIBI/UFRJ. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Valor: R$
79.913,21. CNPJ CONTRATADA : 60.734.837/0001-96 CENGAGE LEARNING EDICOES LTDA.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 16/2020 - UASG 153161

Processo 23079.219052/2020-00- Objeto: Aquisição fitas utilizadas em restauração de livros
para o Sistema de Bibliotecas e Informação - SIBI/UFRJ para o Sistemas de Bibliotecas e
Informação - SIBI/UFRJ. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.
Valor: R$ 12.670,00. CNPJ CONTRATADA : 09.117.727/0001-28 ITMS GROUP COMERCIO E
SERVICOS DE INFORMACAO LTDA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 20/2020 - UASG 153161

Processo: 23079.218838/2020-00 Objeto: Aquisição de livros eletrônicos das editoras e-
Papers Serviços Editoriais Ltda e da Zahar (Editora Schwarcz é detentora dos direitos dos
títulos da Zahar) para o Sistemas de Bibliotecas e Informação - SIBI/UFRJ. Fundamento
Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Valor: R$ 55.139,91. CNPJ
CONTRATADA : 10.906.838/0001-00 DOT LIB EDITORA LTDA.

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 153115

Número do Contrato: 39/2020.
Nº Processo: 23079023372201833.
PREGÃO SRP Nº 22/2020. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE -JANEIRO. CNPJ
Contratado: 79283065000141. Contratado : ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS -LTDA..
Objeto: Promover o remanejamento de três postos de Auxiliar de Almoxarife (44 horas) da
Pró-Reitoria de Gestão e Governança - PR6 (DIVISÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL) para a Pró-
Reitoria de Gestão e Governança - PR6 (ALMOXARIFADO). Fundamento Legal: Artigo 65, I,
"a" da Lei nº 8.666/93. Vigência: 26/10/2020 a 25/10/2021. Data de Assinatura:
26/10/2020.

(SICON - 10/11/2020) 153115-15236-2020NE801020

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 1/2020

A Universidade Federal de Rondonópolis torna público o resultado do certame licitatório nº
01/2020, ocorrido no dia 26/10/2020, que teve como vencedora a empresa ILUMISOL
ENERGIA SOLAR EIRELI, CNPJ nº 05.592.812/0001-97, pelo valor total de R$ 7.514.347,00.
Mais informações disponíveis no site www.gov.br/compras.

JAILSON JOSÉ DE ANDRADE
Pregoeiro

(SIDEC - 10/11/2020)

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2020 - UASG 153034

Nº Processo: 23084.0001825/201. Objeto: Contratação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos eletromecânicos, com fornecimento de peças, sem
dedicação de mão de obra exclusiva, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 11/11/2020 das
08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h30. Endereço: Av. Presidente Tancredo Neves, 2501
Bairro: Montese, Montese - Belém/PA ou https://www.gov.br/compras/edital/153034-5-
00025-2020. Entrega das Propostas: a partir de 11/11/2020 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 23/11/2020 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

GRACE CARVALHO LOPES
Pregoeira

(SIASGnet - 10/11/2020) 153034-15241-2020NE800402

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2020 - UASG 153165

Nº Processo: 23082.008465/2020.
INEXIGIBILIDADE Nº 14/2020. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE -
PERNAMBUCO. CNPJ Contratado: 28029085000150. Contratado : VINCI INSTITUTO DO
APRENDER, -TREINAMENTO E DESENVOLVIME. Objeto: Contratação de assessoria
especializada para elaboração do Projeto Pedagógico do Curso de Medicina Veterinária à
luz das novas Diretrizes Curriculares e realização de cursos de formação para o corpo
docente que atua no referido curso. Fundamento Legal: Lei 8666/93, Decreto 8507/18 e IN
SEGES/MPDG 05/17. Vigência: 05/11/2020 a 04/07/2021. Valor Total: R$139.950,00. Fonte:
8144000000 - 2020NE800807 Fonte: 8144000000 - 2020NE800808. Data de Assinatura:
05/11/2020.

(SICON - 10/11/2020) 153165-15239-2020NE800019

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2020 - UASG 153165

Número do Contrato: 31/2017.
Nº Processo: 23082.012757/2017.
PREGÃO SISPP Nº 71/2017. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE -PERNA M B U CO.
CNPJ Contratado: 07360290000123. Contratado : SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA. -.Objeto:
Prorrogação da vigência por mais doze meses, restabelecimento do equilíbrio econômico-
financeiro com implantação de jornada reduzida em 50% para 72 postos de serviço por 120
dias, acréscimo em mais 0,72% para abranger inclusão de máscara de proteção e álcool em gel,
e transferência de 01 posto de Recepcionista do CEGOE para a UAEADTec. Fundamento Legal:
Art. 57, inciso II, e art. 65, inciso I, alínea 'b', e inciso II, alínea 'd', da Lei 8666/93 e Lei 14020/20.
Vigência: 08/11/2020 a 07/11/2021. Valor Total: R$3.830.896,13. Fonte: 8100000000 -
2020NE800175 Fonte: 8100000000 - 2020NE800238 Fonte: 8100000000 - 2020NE800278
Fonte: 8100915408 - 2020NE800328 Fonte: 8293000000 - 2019NE801894. Data de Assinatura:
06/11/2020.

(SICON - 10/11/2020) 153165-15239-2020NE800019

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2020 - UASG 153165

Número do Contrato: 32/2017.
Nº Processo: 23082.012756/2017.
PREGÃO SISPP Nº 72/2017. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE -PERNA M B U CO.
CNPJ Contratado: 07360290000123. Contratado : SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA. -.Objeto:
Prorrogação da vigência por mais doze meses, acréscimo do contrato em mais 3,42% para
abranger a inclusão de máscara de proteção e álcool em gel para todos os postos de serviço e
a inclusão de equipamentos e materiais para os postos de Tratador de Animais. Fundamento
Legal: Art. 57, inciso II, e art. 65, inciso I, alínea 'b', da Lei 8666/93. Vigência: 08/11/2020 a
07/11/2021. Valor Total: R$2.730.466,32. Fonte: 8100000000 - 2020NE800176 Fonte:
8100000000 - 2020NE800240 Fonte: 8100000000 - 2020NE800279. Data de Assinatura:
06/11/2020.

(SICON - 10/11/2020) 153165-15239-2020NE800019

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 8/2020

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
23082021125201924. , publicada no D.O.U de 26/02/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico - Escolha
da proposta mais vantajosa para a aquisição de Materiais esportivos para atender as
necessidades da Pró Reitoria de Gestão Estudantil e Inclusão (PROGESTI) da Universidade
Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos. Novo Edital: 11/11/2020 das 08h00 às 12h00 e
de14h00 às 17h00. Endereço: Rua Dom Manoel de Medeiros S/n - Dois Irmaos Dois Irmaos -
RECIFE - PEEntrega das Propostas: a partir de 11/11/2020 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 23/11/2020, às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

MARIO LEAL DA SILVA
Pregoeiro

(SIDEC - 10/11/2020) 153165-15239-2020NE800019
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

  

DESPACHO

  
Processo nº 23108.046667/2020-16
Interessado: Supervisão de Compras e Patrimônio
  
À Coordenação de Compras e Licitação
Informo que foi publicado no DOU de hoje, 11/11/2020, o Resultado do

Julgamento do Pregão Eletrônico SRP nº 01/2020/UFR (3013289), encerrando, dessa
forma, os atos do processo licitatório em epígrafe.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JAILSON JOSE DE ANDRADE,
Técnico Administrativo em Educação da UFMT, em 11/11/2020, às
08:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 3013293 e o código CRC F0519B7B.

Referência: Processo nº 23108.046667/2020-16 SEI nº 3013293
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
 

Ofício nº 57/2020/CUR - SUPERV. COMPRAS E PATRIM/UFMT
 

Rondonópolis, 11 de novembro de 2020.
Ao Sr.:
Daniel de Fátima Rocha
ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI
CNPJ: 05.592.812/0001-97
Endereço: Rua Pedro Canisio Henz, n° 502, Bairro: Albino Nicolau Schmidt, CASCAVEL –
PR
CEP: 85804-606
 
 
 

Assunto: Assinatura de Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico nº 001/2020/UFR 

               Prezado Senhor,

           Considerando o que consta no processo nº 23108.046667/2020-16,
CONVOCAMOS o senhor Daniel de Fátima Rocha, CPF de n° 001.692.080-52, para
assinar eletronicamente a Ata de Registro de Preços nº 11/2020 presente nos autos
por meio do documento 3009195, tendo sido encaminhado link com disponibilização
de assinatura ao e-mail, <eliasafe@ilumisol.com.br>, na data de hoje. Desta forma,
fica o representante legal convocado para assinar a referida Ata eletronicamente via
SEI (Sistema Eletrônico de Informação) no prazo de 01 (um) dia útil a contar da data
do encaminhamento do presente Ofício por esta IFES.
 
                   Atenciosamente,

 
 

Documento assinado eletronicamente por SIMONY CANDIDA DOS SANTOS,
Técnico Administrativo em Educação da UFMT, em 11/11/2020, às
10:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 3013615 e o código CRC DCFF318C.

Referência: Processo nº 23108.046667/2020-16 SEI nº 3013615
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Universidade Federal de Mato Grosso - Av. Fernando Corrêa da Costa, n 2367 - Bairro Boa Esperança -
Cuiabá/MT - CEP 78060-900
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E-mail - 3013914

Data de Envio: 
  11/11/2020 10:40:26

De: 
  UFMT/E-mail da Unidade <sistema-sei@ufmt.br>

Para:
    eliasafe@ilumisol.com.br

Assunto: 
  Assinatura de Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico nº 001/2020/UFR&#8203;

Mensagem: 
  Prezado Senhor,

Encaminhamos Ofício nº 57/2020/CUR - SUPERV. COMPRAS E PATRIM/UFMT para ciência e atendimento.

Atenciosamente,

Simony Cândida dos Santos
Coordenação de Compras e Licitação
Universidade Federal de Rondonópolis

Anexos:
    Oficio_3013615.html
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

  

DESPACHO

  
Processo nº 23108.046667/2020-16
Interessado: Supervisão de Compras e Patrimônio
  

À Jailson José de Andrade
Coordenação de Compras e Licitação - UFR

 
Após assinatura da Reitora da Universidade Federal de Rondonópolis e do

Representante Legal da empresa ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI na Ata de
Registro de Preços n° 11/2020, encaminhamos os autos para as demais providências
junto ao SIASG. 

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por SIMONY CANDIDA DOS SANTOS,
Técnico Administrativo em Educação da UFMT, em 11/11/2020, às
11:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 3013977 e o código CRC 5F68DB09.

Referência: Processo nº 23108.046667/2020-16 SEI nº 3013977
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

  

DESPACHO

  
Processo nº 23108.046667/2020-16
Interessado: Supervisão de Compras e Patrimônio
  
À Simony Candida dos Santos
Coordenação de Compras e Licitação - UFR
 
Informo que foi realizado no SIASG o cadastro da assinatura e vigência

da Ata de Registro de Preços originada do Pregão Eletrônico SRP 01/2020 (3014213)
(3014218).

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JAILSON JOSE DE ANDRADE,
Técnico Administrativo em Educação da UFMT, em 11/11/2020, às
11:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 3014235 e o código CRC 09C83C53.

Referência: Processo nº 23108.046667/2020-16 SEI nº 3014235

RGVzcGFjaG8gQ1VSIC0gU3VwZXJ2LiBDb21wcmFzIGUgUGF0cmltIDMwMTQyMzU=         SEI 23108.046667/2020-16 / pg. 368

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

  

DESPACHO

  
Processo nº 23108.046667/2020-16
Interessado: Supervisão de Compras e Patrimônio
  
Após cadastro da assinatura e vigência da Ata de Registro de Preços

originada do Pregão Eletrônico SRP 01/2020 no SIASG, conforme despacho
3014235, arquivamos a documentação pertinente ao processo e encerramos os
autos nesta unidade.

 

Documento assinado eletronicamente por SIMONY CANDIDA DOS SANTOS,
Técnico Administrativo em Educação da UFMT, em 11/01/2021, às
13:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 3159385 e o código CRC 5CACC6F1.

Referência: Processo nº 23108.046667/2020-16 SEI nº 3159385
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