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AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO  
PROCESSO N.º 47/2022 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2022 
EDITAL N.º 23/2022 

 
 
 
TIPO: MENOR PREÇO DO ITEM 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para operação e execução de manutenção do 
sistema de iluminação pública com fornecimento de material e mão de obra capacitada para 
execução dos serviços, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, durante o período de 
12 (doze) meses, conforme descrições constantes do Anexo I do presente edital. 
LEGISLAÇÃO: Lei Federal n.º 10.520/02 e Decreto Municipal nº 95/2017, de 04 de Setembro de 
2017, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal n.º 
8.666/1993, de 21/06/1993, com alterações suas posteriores e demais normas regulamentares 
aplicáveis à espécie. 
DATA PARA ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE 
A EMPRESA LICITANTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA E 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 11 de Julho de 2022, com início as 13:30 hs. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Setor de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Nova Aliança, situada na Praça João Nolte, n° 22, Centro, CEP: 15210-000, na cidade 
de Nova Aliança, Estado de São Paulo. 
Edital na íntegra: à disposição dos interessados, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Nova Aliança, fone (17) 3811 9901, onde poderá ser retirado, mediante identificação, endereço, 
número de telefone, CNPJ ou CPF. 
 
 
 
 
 
 

Nova Aliança - SP, 23 de Junho de 2022. 
 
 
 

ALINE LELLIS DEVECHI MENIS 
Pregoeira 
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EDITAL Nº. 23/2022 

PROCESSO Nº. 47/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2022 

TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO POR PONTO DE ILUMINAÇÃO 
 
 

PREÂMBULO 
A Prefeitura Municipal de Nova Aliança, Estado de São Paulo, torna público que, nos termos da Lei 
Federal nº 10.520, de 07 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 95/2017 de 04 de Setembro de 
2017, bem como em conformidade com as normas gerais da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo 
menor preço, e regime de execução por empreitada. 
 
A sessão de pregão será realizada no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Aliança, 

situada na Praça Padre João Nolte, n° 22, Centro, CEP: 15210-000, na cidade de Nova Aliança, 

Estado de São Paulo no dia 11 de Julho de 2022, com início as 13:30 hs, quando deverão ser 

entregues os documentos referentes ao credenciamento, os envelopes de proposta de preços e de 

documentos de habilitação das empresas interessadas, diretamente ao pregoeiro. 

Constituem partes integrantes do presente edital os seguintes anexos: 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL; 
ANEXO III – MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO; 
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO; 
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE; 
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA C.F.; 
ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO; 
ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO. 
 
O presente edital estará à disposição dos interessados no Setor de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Nova Aliança, situada na Praça Padre João Nolte, nº 22, Centro, na cidade de Nova 
Aliança, onde poderão retirá-lo, mediante identificação, endereço, número de telefone, CNPJ ou 
CPF, ou pelo site: www.novaalianca.sp.gov.br. 
Informações: (17) 3811-9900. 
 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto contratação de empresa especializada para operação e 
execução de manutenção do sistema de iluminação pública com fornecimento de material e mão 
de obra capacitada para execução dos serviços, de acordo com os critérios básicos e normas 
técnicas, durante o período de 12 (doze) meses, conforme descrições constantes do Anexo I e II do 
presente edital. O PREGÃO será conduzido pela PREGOEIRA, Sra. Aline Lellis Devechi Menis, 
auxiliada pela EQUIPE DE APOIO, conforme designação contida nos autos do processo. 
 

2. DO TIPO DO PREGÃO 

http://www.novaalianca.sp.gov.br/
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2.1. Este pregão é do tipo menor preço unitário por ponto de iluminação. 
 

3. DO VALOR ESTIMADO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. A despesa para a aquisição do objeto deste pregão onerará os recursos orçamentários e 
financeiros: 02.04.00/17.512.0005.2017.0000/3.3.90.39.00. 
 

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive 
quanto à documentação, constantes deste edital e seus anexos, bem como as seguintes condições: 
4.1.1. Possuir SEDE ou Base Operacional de Apoio da Empresa situada no máximo a 100 km de 
distância para um melhor atendimento das reclamações, quando da contratação; 
4.1.2. Possuir caminhão equipado com Cesto Aéreo de, no mínimo, 10 metros de altura e carroceria 
para armazenamento dos materiais, isolado até 1.000 volts, baixa tensão, com operação 
diretamente no cesto aéreo, quando da contratação  e que atenda as normas regulamentadoras 
vigentes (NR12); 
4.1.3. Possuir comprovante de participação dos Trabalhadores no treinamento de segurança em 
Instalações e Serviços com Eletricidade, com carga Horária Mínima de 10 horas para cada curso, 
conforme previsto no Anexo III da NR 10; 
4.1.4. A empresa que pretender fixar Sede ou Base Operacional da Empresa no Município ou até a 
distância determinada no item 4.1.1. deverá fazê-lo no prazo máximo de 90 (noventa) dias 
contados a partir da assinatura do contrato, sem prejuízo da execução contratual durante este 
interstício. 
4.2. Não poderão participar os interessados que se encontre sob falência, concordata, concurso de 
credores, dissolução, liquidação, ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de 
constituição, empresas estrangeiras que não estejam regularmente estabelecidas no País, nem 
aqueles que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a Administração Pública. 
4.3. Ficam impedidos de participar da presente licitação pessoas, físicas ou jurídicas, que se 
enquadrem nas situações constantes do artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como 
quaisquer empresas que possuam membros do poder legislativo municipal como proprietários, 
controladores ou diretores ou servidores públicos municipais como diretores ou integrantes de 
conselho da empresa, ou que possua servidor que exerça atividade de gerência ou administração 
da empresa. 
 

5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

5.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto a Pregoeiro por meio de um 
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de 
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento 
equivalente. 
5.2. O credenciamento far-se-á por meio de procuração, com firma reconhecida e com poderes 
para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
em nome do proponente. 
5.3. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá 
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
5.4. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa. 
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5.5. Os documentos de credenciamento serão retidos pelo Setor de Licitações e juntados ao 
processo licitatório. 
5.6. O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não 
puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará 
impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de 
interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço 
apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das 
propostas e apuração do menor preço. 
5.7. Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos de 
eventuais licitantes retardatários. 
 

6. RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO E DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE SE FOR 
O CASO. 

6.1. A etapa / fase para recebimento da declaração de que a licitante cumpre os requisitos de 
habilitação e dos envelopes proposta e documentos de habilitação será levada a efeito tão logo se 
encerre da fase de credenciamento. 
6.1.1. A declaração de que a licitante cumpre os requisitos de habilitação e a declaração de 
microempresa ou empresa de pequeno porte não deverão integrar os ENVELOPES PROPOSTA e 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, constituindo-se em documentos a serem fornecidos 
separadamente; fica facultada a utilização dos modelos constantes dos ANEXOS V e VI. A 
declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte se for o caso, será recebida 
exclusivamente nesta oportunidade. 
6.2. Iniciada esta etapa / fase, o PREGOEIRO receberá e examinará a declaração de que a licitante 
cumpre os requisitos de habilitação. 
6.2.1. A ausência da referida declaração ou a apresentação em desconformidade com a exigência 
prevista inviabilizarão a participação da licitante neste PREGÃO, impossibilitando, em 
consequência, o recebimento dos ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
6.2.2. O atendimento desta exigência é condição para que a licitante continue participando do 
PREGÃO, devendo proceder, em seguida, à entrega dos ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO. 
 

7. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no local, dia e 
hora determinados, em 02 (dois) envelopes devidamente fechados e rubricados no fecho, e 
atender aos seguintes requisitos: 
a) Envelope “1”: Proposta de Preços; 
b) Envelope “2”: Documentos de Habilitação, conforme item 7 do presente edital. 
7.1.1. Os envelopes deverão conter em sua parte externa os dizeres: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA 
PREGÃO Nº. 23/2022 
PROCESSO Nº 47/2022 
ENVELOPE 1: PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
CNPJ....................................................... 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA 
PREGÃO Nº. 23/2022 
PROCESSO Nº 47/2022 
ENVELOPE 2: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
CNPJ....................................................... 
 
7.2. O Envelope “1” deverá conter: 
a) Proposta, datilografada no Anexo II fornecido pela Prefeitura ou impressa por processo 
eletrônico em papel contendo os dados do licitante, devidamente assinada pelo representante 
legal ou pelo procurador, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, já incluso as despesas com fretes, 
transportes, seguros, impostos e taxas que incidam ou venham a incidir sobre o serviço cotado, 
bem como declaração que o preço é fixo e irreajustável; 
7.2.1. Não serão aceitas propostas preenchidas manualmente. 
7.2.2. As propostas deverão conter prazo de validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias; 
7.2.3. As propostas não deverão conter alternativas de preço, de marca ou de qualquer outra 
condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado; 
7.2.4. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das 
condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 
7.2.5. Os documentos constantes dos envelopes deverão ser apresentados em uma via, redigida 
com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto as expressões técnicas de uso corrente. 
7.2.6. A licitante somente poderá apresentar uma única proposta. 
7.3. Os documentos de habilitação (Envelope “2”) poderão ser apresentados em original, cópia 
simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor da Administração, ou por 
meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive expedidos via internet. 
7.3.1. A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação do 
original ao Pregoeiro, por ocasião da abertura do Envelope “2”, para devida autenticação. 
7.3.2. Para fim da previsão contida no subitem 7.3.1., o documento original a ser apresentado não 
poderá integrar o ENVELOPE. 
7.3.3.  Os documentos expedidos via internet e, inclusive, aqueles outros apresentados terão, 
sempre que necessário, suas autenticidades/validades comprovadas por parte da Pregoeiro. 
7.3.4. A Pregoeiro não se responsabilizará por eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de 
informações, no momento da verificação. Ocorrendo indisponibilidade e não tendo sido 
apresentados os documentos preconizados, inclusive quanto à forma exigida, a licitante será 
inabilitada. 
7.3.5. Os documentos apresentados por qualquer licitante, se expressos em língua estrangeira, 
deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e traduzidos para o português 
por tradutor público juramentado. 
7.3.6. Inexistindo prazo de validade nas certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições/emissões 
não ultrapassem a 90 (novena) dias da data final para a entrega dos envelopes. 
 

8. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

8.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os 
Documentos de Habilitação será pública, dirigido por um Pregoeiro, auxiliado pela Equipe de Apoio 
e realizada de acordo com este edital e seus anexos. 
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8.2. No dia, hora e local designados, o interessado ou seu representante legal deverá comprovar, 
por meio de instrumento próprio, possuir poderes para formulação de ofertas e lances verbais, 
para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 
8.3. Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes legais entregarão o Pregoeiro, em 
envelopes separados, a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação. 
8.4. Declarado o encerramento do recebimento de envelopes, nenhum outro será aceito. 
8.5. Abertos, inicialmente, os envelopes contendo as Propostas de Preços, serão feitas a sua 
conferência e posterior rubrica. 
 

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1. Abertas as propostas, o Pregoeiro e a equipe de apoio classificarão o proponente que 
apresentar a proposta de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR PONTO DE ILUMINAÇÃO e aqueles que 
tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento 
relativamente à proposta de menor preço, ou as 03 (três) melhores propostas de preços quando 
não ocorrer ofertas no intervalo de dez por cento, à aquela de menor preço. 
9.2. Aos proponentes classificados conforme subitem 9.1, será dado oportunidade para disputa, por 
meio de lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da 
proposta classificada de maior preço. 
9.2.1. As variações de valor dos lances não poderão ser inferiores a 0,5% (zero vírgula cinco por 
cento), oferecidos sobre o menor valor unitário. 
9.3. O proponente que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, será 
excluído da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pelo mesmo, para 
efeito de ordenação das propostas. 
9.4. Caso não se realize lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço e o valor estimado para a aquisição. 
9.5. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro e a Equipe de 
Apoio examinarão a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 
motivadamente a respeito. 
9.6. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a Documentação 
de Habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições de 
habilitação. 
9.7. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente 
vencedor. 
9.8. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências de habilitação, o 
Pregoeiro e a Equipe de Apoio examinarão a oferta subsequente, verificando a aceitabilidade e 
procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo licitante declarado 
vencedor e a ele será adjudicado o objeto definido neste edital e seus anexos. 
9.9. Nas situações previstas nos subitens 9.4., 9.5. e 9.8., o Pregoeiro poderá negociar diretamente 
com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
9.10. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes 
e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e os 
licitantes presentes. 
9.11. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital e seus anexos. 
9.12. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de aquisição para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
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9.13. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas ou lances apresentados por 
microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores 
à proposta mais bem classificada ou ao menor lance, desde que esta não tenha sido apresentada 
por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
9.14. Após o encerramento da etapa de lances, a microempresa ou empresa de pequeno porte cuja 
proposta for mais bem classificada poderá, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, oferecer lance 
inferior ao menor lance, situação em que será declarada a vencedora. 
9.15. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no limite estabelecido, será realizado sorteio entre elas para que 
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  
9.16. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exerça o seu 
direito de apresentar lance inferior, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
9.17. Na hipótese da não aquisição nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
9.18. O Pregoeiro poderá solicitar a demonstração de exequibilidade dos preços propostos após o 
término da fase competitiva e, ao mesmo tempo, o licitante de menor preço tem o dever de portar 
as informações acerca dos custos (planilhas e demonstrativos) em que incorrerá para o 
atendimento do objeto do Pregão, suficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou 
o lance verbal de menor preço que apresentar. 
9.19. A não apresentação dos elementos referidos no subitem anterior ou a apresentação de 
elementos insuficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou o lance verbal de 
menor preço acarretará a desclassificação do licitante. 
9.20. Será desclassificada a PROPOSTA que: 
a) deixar de atender quaisquer das exigências preconizadas para a correspondente apresentação; 
b) apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise; 
c) oferecer vantagem não prevista neste EDITAL, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo 
perdido, ou ainda vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes; 
d) apresentar preço(s) manifestamente inexequível(is); 
e) apresentar preço(s) simbólico(s) ou de valor(es) zero; 
f) que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital. 
9.20.1. Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por encerrado o 
certame, lavrando-se a ata a respeito. 
 

10. DA HABILITAÇÃO 

10.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do PREGÃO são os 
seguintes: 
 
I – HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;  
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa; 
c) documento de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedade 
empresária ou cooperativa;  
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d) ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de 
sociedade não empresária acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando atividade assim o exigir; 
 
II - REGULARIDADE FISCAL: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 
certame; 
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede 
do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes 
certidões: 

c.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 
Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da 
Receita Federal; 
c.2) Certidão de Regularidade, expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de 
Débitos Tributários expedida pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, nos termos da 
Resolução Conjunta SF/PGE 02, de 09/05/2013; 
c.3) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 
Negativa, relativos a Tributos Municipais Mobiliários, expedida pelo setor competente do 
Município; 

d) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social - INSS mediante a apresentação da 
CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa 
ou a certidão constante do item c.1 acima emitida a partir de 03/11/2014; 
e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da 
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos 
Trabalhistas, 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; 
g) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos benefícios 
da Lei Complementar Federal nº. 123/06: 

1) quando optante pelo SIMPLES nacional: comprovante da opção pelo SIMPLES obtido no sitio 
da Secretaria da Receita Federal; 
2) quando não optante pelo SIMPLES nacional: declaração de Imposto de Renda ou Balanço 
Patrimonial e demonstração do resultado do exercício-DRE, comprovando ter receita bruta 
dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º, da Lei Complementar nº. 123/06. 
*A participação nas condições previstas nesta alínea, implica no reconhecimento de não se 
encontrar em nenhuma das situações previstas no parágrafo quarto, do art. 3º, da Lei 
Complementar nº. 123/06. 

g¹) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração 
pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
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g²) A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.   
 
III - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  
a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo Distribuidor da sede da 

pessoa jurídica da licitante ou pelo site do Tribunal de Justiça do Estado sede da pessoa jurídica 

licitante, ressalvada a possibilidade de apresentação de Plano de Recuperação homologado pelo 

juízo competente e em plena vigência. 

IV – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) Operacional:  
a.1.) Atestado de Capacidade Técnica emitido em nome da proponente licitante, fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, através de CAT, 
Certidão de Acervo Técnico, demonstrando aptidão para desempenho de atividades pertinentes e 
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, cuja quantidade 
mínima de pontos de iluminação pública não poderá ser inferior a 60% (sessenta por cento) da 
execução pretendida da quantidade total dos 12 meses, conforme súmula nº 24 do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo.    
b) Profissional: 
b.1) Comprovação de vínculo profissional entre o profissional engenheiro eletricista e a proponente 
com experiência de trabalho em Manutenção de um Parque de Iluminação Pública, mediante 
contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho. 
 
V - OUTRAS COMPROVAÇÕES: 
a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de 
que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo do Anexo 
VI, baseado no Decreto estadual nº 42.911, de 06/03/1998;  
b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, 
conforme modelo do Anexo VII. 
c) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de 
ciência de que registro(s) no CADIN ESTADUAL (Lei Estadual nº. 12.799/08) impede(m) a 
contratação com a Prefeitura Municipal de Nova Aliança-SP. 
d) Declaração, sob as penas da Lei, de que mantém disponíveis equipamentos necessários para 
execução do Objeto deste Edital, demonstrável por meio de declaração da Lavra da licitante. 
e) Declaração de que a empresa licitante descarta as lâmpadas retiradas da iluminação pública em 
depósitos de empresas de reciclagem devidamente credenciadas por Órgão Ambiental 
competente. 
f) Comprovante de participação dos Trabalhadores no treinamento de segurança em Instalações e 
Serviços com Eletricidade, com carga Horária Mínima de 10 horas para cada curso, conforme 
previsto no Anexo III da NR 10. 
10.2. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou se a 
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 
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matriz e os atestados de capacidade técnica que podem ser apresentados em nome e CNPJ da 
matriz e/ou em nome e CNPJ da filial. 
 

11. CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL  

11.1. O EDITAL poderá ser consultado por qualquer interessado no Setor de Licitações da situada na 
Praça Padre João Nolte, nº 22, Centro, CEP 15.210-000, na cidade de Nova Aliança, Estado de São 
Paulo, durante o expediente normal do órgão licitante, das 8:00 às 16:00 horas, até a data aprazada 
para recebimento dos documentos e dos envelopes “PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO”. 
11.2. O aviso do EDITAL será publicado no Diário Oficial do Município. 
11.3. O EDITAL será entregue a qualquer interessado até o dia da sessão, no horário e local 
especificados neste item. 
11.3.1. A providência a que se refere o subitem 11.3. pode ser levada a efeito também por meio de 
e-mail: licitacao.pmna@gmail.com. 
 

12. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL 

12.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato 
convocatório do pregão e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de cópias da 
legislação disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado, 
observado, para tanto, o prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento 
das propostas. 
12.1.1. A pretensão referida no subitem 12.1. pode ser formalizada por meio de requerimento 
endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e horário 
constantes do subitem 11.1. Também será aceito pedido de esclarecimentos encaminhado pelo e-
mail licitacao.pmna@gmail.com. 
12.1.2. Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 01 (um) dia útil, a contar do 
recebimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do edital, passando a integrar os 
autos do PREGÃO, dando-se ciência às demais licitantes. 
 

13. PROVIDÊNCIAS / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

13.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de 
impugnação ao ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até 02 
(dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas. 
13.1.1. As medidas referidas no subitem 13.1. poderão ser formalizadas por meio de requerimento 
endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e horário 
constantes do subitem 11.1. Também será aceito pedido de providências ou de impugnação 
encaminhado pelo e-mail licitacao.pmna@gmail.com. 
13.1.2. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela autoridade 
subscritora do ato convocatório do pregão no prazo de 01 (um) dia útil, a contar do recebimento da 
peça indicada por parte da autoridade referida, que, além de comportar divulgação, deverá 
também ser juntada aos autos do PREGÃO. 
13.1.3. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que implique em 
modificação(ões) do ato convocatório do PREGÃO, além da(s) alteração(ões) decorrente(s), 
divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e designação de nova data para a 
realização do certame, se o caso. 
 

14. DOS RECURSOS 

mailto:licitacao.pmna@gmail.com
mailto:licitacao.pmna@gmail.com
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14.1. Após a declaração do licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de interpor recurso, mediante registro em ata da síntese das suas 
razões, sendo-lhe desde já concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das 
correspondentes razões, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
14.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso. 
14.3. Qualquer recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. 
14.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
14.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Aliança. 
 

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

15.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte da(s) 
proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo o PREGOEIRO adjudicar 
o(s) objeto(s) do certame à(s) proponente(s) vencedora(s). 
15.2. Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão do(s) 
mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do(s) objeto(s) do certame 
à(s) proponente(s) vencedora(s) e homologará o procedimento. 
15.3. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento.  
15.4. A adjudicação será feita por item a critério da Administração Pública e caberá ao Prefeito 
Municipal de Nova Aliança. 
 

16. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO: 

16.1. O resultado final do PREGÃO será publicado no Diário Oficial do Município. 
 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar a entrega do bem, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, e em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas nesta 
licitação, erros ou atraso na entrega e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, 
isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à adjudicatária as seguintes 
penalidades: 

a) Advertência; 
b) Multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, pelo atraso na entrega do veículo, sobre o valor do 

bem não entregue, até o limite de 15 (quinze) dias; 
c) Multa de 1% (um por cento) do valor do serviço, caso a adjudicatária apresente outras 

falhas quanto a entrega do serviço; 
d) Multa de 5% (cinco por cento) do valor total do serviço adquirido caso a adjudicatária não 

cumpra com a totalidade das obrigações assumidas, incluindo-se o prazo estabelecido para 
entrega do objeto, salvo por motivo de força maior reconhecido pela Administração; 

e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Município de Nova Aliança, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
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f) Declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante 
a Administração contratante, após o ressarcimento dos prejuízos que a empresa contratada 
vier a causar, decorrido o prazo da sanção aplicada com base nesta cláusula. 

17.2. As sanções estabelecidas neste edital serão de competência exclusiva do Prefeito Municipal, 
facultada sempre a defesa da empresa adjudicada no respectivo processo. 
17.3. Independentemente da aplicação das penalidades acima citadas e sem prejuízo das mesmas, 
a Administração poderá rescindir o ajuste, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, desde que 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
17.4. As multas referidas neste edital poderão ser descontadas no pagamento, inscritas em dívida 
ativa ou cobradas judicialmente. 
17.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores. 
 

18. DISPENSA DE GARANTIA 

18.1. Não será exigida a prestação de garantia para participação no presente Pregão. 
 

19. DA ENTREGA/RECEBIMENTO DO OBJETO DO PREGÃO 

19.1. O licitante vencedor ficará responsável pela execução do objeto em até 72 (setenta e duas) 
horas após a assinatura do contrato. 
19.1.1. O objeto deverá ser executado de acordo com o Termo de Referência. 
19.1.2. A recusa injustificada de entregar o objeto licitado, dentro do prazo estabelecido, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades aludidas 
neste edital. 
19.1.3. É facultado à PREFEITURA, quando a empresa contratada não entregar o bem, no prazo e 
condições estabelecidos, convocar os demais proponentes remanescentes a fazê-lo, na ordem de 
classificação, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no edital. 
19.2.  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de Habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
19.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela 
Prefeitura Municipal de Nova Aliança. 
19.4. Arcar com eventuais prejuízos causados à Prefeitura Municipal de Nova Aliança e/ou a 
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato. 
19.5. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato ou da nota de empenho, nos moldes do §1º do 
artigo 65 da Lei Federal n.º. 8.666/93. 
19.6. A licitante vencedora assume integral responsabilidade pelo pagamento dos encargos fiscais, 
comerciais, trabalhistas e outros que decorram dos compromissos assumidos no contrato, não se 
obrigando a Prefeitura Municipal de Nova Aliança a fazer-lhe restituições ou reembolsos de 
qualquer valor despendido com este pagamento. 
15.7. Estar ciente de que a Prefeitura Municipal de Nova Aliança rejeitará, no todo ou em parte, o 
fornecimento e/ou serviço executado em desacordo com o explicitado no ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA. 
15.8. A licitante vencedora facilitará, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da 
fiscalização da Prefeitura Municipal de Nova Aliança, promovendo o fácil acesso aos serviços em 
execução e atendendo prontamente às observações, exigências, recomendações técnicas e 
administrativas por ela apresentadas. 
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15.9. A licitante vencedora providenciará a retirada imediata de qualquer empregado seu, cuja 
permanência seja considerada inconveniente para a adequada prestação dos serviços. 
15.10. A licitante vencedora é responsável pelos danos causados à Prefeitura Municipal De Nova 
Aliança ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços objeto desta 
licitação. 
19.11. No ato da entrega do objeto deverão ser entregues os seguintes documentos: 

a) Nota fiscal dos equipamentos que serão instalados para a execução dos serviços para 
Prefeitura Municipal de Nova Aliança na forma da legislação vigente; 

19.12. Para a assinatura do contrato, a Contratada deverá apresentar: 
19.12.1. Licença de Funcionamento do município sede da licitante em pleno vigor. 
 

20. DA FORMA DE PAGAMENTO 

20.1. O pagamento ocorrerá em até 15 (quinze) dias após o recebimento do objeto pela Prefeitura 
Municipal de Nova Aliança, acompanhado do respectivo recebimento definitivo, bem como 
certidão de regularidade junto ao FGTS e certidão negativa de INSS e da respectiva nota fiscal, que 
será emitida, contendo na mesma os seguintes dizeres: 
a) Pregão nº 23/2022 
b) Processo nº 47/2022 
5.3. Em caso de irregularidade(s) no(s) item(ns) do(s) objeto(s) entregue(s) e/ou na documentação 
fiscal, o prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização(ões). 
 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. O presente edital e seus anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, se 
complementam e responsabilizam as partes independentemente de transcrição. 
21.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
21.3. A presente licitação poderá ser revogada em face de razões de interesse público, derivadas de 
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 
sendo anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato 
escrito e fundamentado. 
21.4. A Empresa vencedora deste certame deverá apresentar a cada 06 meses, novos certificados 
de Destinação Final das Lâmpadas retiradas do Parque, emitidos por empresas credenciadas por 
órgão competentes. 
21.5. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
a Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
21.6. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
21.7. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado e que venha a ser aceito pelo Pregoeiro. 
21.8. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação do Pregoeiro em contrário. 
21.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
proponente, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da 
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sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão. 
21.10. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da aquisição. 
21.11. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 
presente edital e seus anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, até 2 (dois) dias úteis antes da 
data fixada para abertura da licitação, a Pregoeiro, na Divisão de Licitações e Contratos da 
Prefeitura Municipal de Nova Aliança, ou por meio do Fax: (17) 3811-9000, ou ainda, obter 
informações pelo telefone: (17) 3801-9001. 
21.12. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes do Decreto no Municipal 
nº. 07/06, de 02/03/2006 e das Leis Federais 8.666/1993 e 10.520/2002. 
21.12. O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o do Foro da Comarca de 
Potirendaba-SP, com exclusão de qualquer outro. 

 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Nova Aliança, 23 de Junho de 2022. 
 
 
 

JURANDIR BARBOSA DE MORAIS 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  
PREGÃO Nº 23/2022 

PROCESSO Nº 47/2022 

 
O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as características e especificações 
mínimas do objeto da presente licitação que constitui na contratação de empresa especializada 
para operação e execução de manutenção do sistema de iluminação pública com fornecimento de 
material e mão de obra capacitada para execução dos serviços, de acordo com os critérios básicos e 
normas técnicas, durante o período de 12 (doze) meses. 
 
1. FINALIDADE 
 
- Tem por finalidade a execução periódica da manutenção na iluminação pública, padronizando e 
estabelecendo as características mínimas dos serviços e equipamentos normalmente utilizados na 
rede de distribuição de energia elétrica nos logradouros públicos, na área de concessão da 
ENERGISA no município de Nova Aliança, Estado de São Paulo com o objetivo de assegurar 
condições técnicas e econômicas adequadas para o fornecimento e a qualidade de serviço. 
 
2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
Contratação de empresa especializada para operação e execução de manutenção do sistema de 
iluminação pública com fornecimento de material e mão de obra capacitada para execução dos 
serviços, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, durante o período de 12 (doze) 
meses, contemplados os seguintes itens: 
 
- Os serviços deverão ser executados por profissionais habilitados e treinados para a função e 
aprovados em curso de capacitação nas normas NR-10, 6 e 35 do Ministério do Trabalho e 
Emprego; 
 
- Deverá ser disponibilizados pela contratada, funcionários em número suficiente para a realização 
dos serviços solicitados com qualidade e preservando o princípio da economicidade; 
 
- Os serviços deverão ser executados nos prazos pactuados e em horários que preservem o bom 
funcionamento do trânsito de pedestres e veículos, preservando a segurança de funcionários e de 
terceiros; 
 
- Em se tratando de iluminação pública, os reparos, consertos, as necessidades e requisições do 
Município deverão ser atendidos no prazo máximo de 48 horas;  
 
- Os serviços deverão ser executados de acordo com as normas da ABNT- Associação Brasileira de 
Normas Técnicas; 
 
- A Contratada deverá adquirir materiais novos de acordo com as especificações técnicas acima 
descritas, para execução e manutenção dos serviços; 
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- Os serviços realizados serão garantidos pelo prestador de serviço por período de 12 (doze) meses; 
 
- Os veículos, ferramentas e equipamentos de segurança deverão ser fornecidos único e 
exclusivamente pela prestadora do serviço; 
 
- A empresa contratada deverá assumir toda responsabilidade trabalhista pela contratação, 
treinamento, demissão de pessoal, encargos, impostos e eventuais litígios. 
 
- A empresa contratada deverá possuir SEDE ou Base Operacional de Apoio situada no máximo a 
100 km de distância para um melhor atendimento das reclamações, quando da contratação; 
 
- A empresa que pretender fixar Sede ou Base Operacional da Empresa no Município ou até a 
distância determinada no item anterior deverá fazê-lo no prazo máximo de 90 (noventa) dias 
contados a partir da assinatura do contrato, sem prejuízo da execução contratual durante este 
interstício; 
 
 - Os materiais e/ou resíduos enquadrados na lei de crimes Ambientais (Lei Nº. 9605 de 
12/02/1998) e legislação complementar, tais como Lâmpadas de Descarga, deverão ter seus 
processos de descarte realizados sob exclusiva responsabilidade da Contratada para sua destinação 
Final; 
 
- Para fins de cobrança de tarifas há que se observar tabela de classificação das unidades, conforme 
tabela da ANNEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), nos ditames da Resolução nº 410/2010 – 
Condições Gerais de Fornecimento, em seu artigo 5º. 
 

Pontos de Iluminação Pública com Potência Calculada por Estimativa no 
Sistema da Energisa  

 
DESCRIÇÃO DOS ITENS  QUANTIDADE DE LÂMPADAS 

Chave de comando  23 

Reles  779 

Fluorescente 2 

Led 1 

Led 6 

Mercurio 3 

Metalico 1 

Metalico 4 

Metalico 35 

Metalico 1 

Mista 1 

Mista 1 

Sódio 1008 
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Sódio 13 

Sódio 199 

Sódio 48 

TOTAL DE LAMPADAS ENERGISA 1.323 

 
 
 

PONTOS COM MEDIDORES OBS 

Município Nova Aliança/SP Monte Belo Praça Monte Belo                          
Ruas Monte Belo Quantidade Lâmpadas 25 

     PONTOS COM MEDIDORES OBS 

Município Nova Aliança/SP Nova Itapirema 
Saída Farturinha 

Quantidade Lâmpadas 6 

     PONTOS EM NUCLEOS ISOLADOS OBS 

Município Nova Aliança/SP Loteamentos Isolados 
Bom Retiro, Estância 

Paraíso, Vendinha 
Quantidade Lâmpadas 48 

     PONTOS COM MEDIDORES OBS 

Município Nova Aliança/SP Avenidas 
Av. João Antônio Cicutti, 
Av. Francisco Gabarrão, 

Av. Francisco Pereira  dos 
Santos, Av. João Brentan. 

Quantidade Lâmpadas 142 

     PONTOS EM ÁREAS DE USO COMUM OBS 

Município Nova Aliança/SP Praças 
Padre João Nolte, Américo 

Marconi, Cidade da 
Criança, Posto de Saúde - 

U.B.S., C.H. Luiz Rosan, 
Nossa Senhora Aparecida -

Nova Itapirema. 
Quantidade Lâmpadas 104 

   
  

     RESUMO GERAL OBS 

Município Nova Aliança  Potência Calculada por 
Estimativa no Sistema da 

Energisa 
Quantidade de Chaves de 

Comando 23 
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Quantidade Relés 779 

Quantidade Lâmpadas 1648 

 
 
 
 
3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA DAS LICITANTES 
a) Operacional: Atestado de Capacidade Técnica emitido em nome da proponente licitante, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, 
através de CAT, Certidão de Acervo Técnico, demonstrando aptidão para desempenho de 
atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação, cuja quantidade mínima de pontos de iluminação pública não poderá ser inferior a 60% 
(sessenta por cento) da execução pretendida da quantidade total dos 12 meses, conforme súmula 
nº 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.    
b) Profissional: Comprovação de vínculo profissional entre o profissional engenheiro eletricista e a 
proponente com experiência de trabalho em Manutenção de um Parque de Iluminação Pública, 
mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de 
trabalho. 
 
4. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
4.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante termo de contrato, e terá 
prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por 
períodos sucessivos de 12 (doze) meses, até o limite estabelecido no artigo 57, seus incisos e 
parágrafos, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. 
4.2. Em caso de prorrogação, os preços poderão ser reajustados anualmente pelo índice IGPM ou 
outro índice oficial que venha a substituí-lo. 
 
5. FORMA DE PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado em 15 (quinze) dias após a emissão da nota fiscal imediatamente após 
a entrega do objeto do presente contrato, acompanhado do respectivo recebimento definitivo, 
bem como certidão de regularidade junto ao FGTS e certidão negativa de INSS e da respectiva nota 
fiscal. 
 
 
 
 
 
 
 

MAURO CESAR BASSETTI 
Diretor de Obras e Serviços 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 47/2022 

 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para operação e execução de manutenção do 
sistema de iluminação pública com fornecimento de material e mão de obra capacitada para 
execução dos serviços, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, durante o período de 
12 (doze) meses, conforme descrições constantes do Anexo I e II do presente edital. 
 

Razão Social da Proponente: _________________________________________________________ 
CNPJ: ___________________________________________________________________________ 
Inscrição Estadual: _________________________________________________________________ 
Endereço: _____________________________________nº. ________________________________ 
Cidade/UF: _____________________________________CEP: _____________________________ 
E-mail: __________________________________________________________________________ 
Telefone: _________________________ Fax:___________________________________________ 

 
 

 

QUANT. 

 

UNID. 

 

OBJETO 

 

PREÇO 

UNIT. 

PREÇO 

TOTAL 

MENSAL 

PREÇO 
TOTAL  
ANUAL  

 

1.648 

 

Pontos 

Contratação de empresa especializada para 

operação e execução de manutenção do 

sistema de iluminação pública com 

fornecimento de material e mão de obra 

capacitada para execução dos serviços, de 

acordo com os critérios básicos e normas 

técnicas, durante o período de 12 (doze) 

meses, conforme descrições constantes do 

Anexo I e II do presente edital. 

   

 
 

Deverão constar da proposta os seguintes termos: 
a) Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, no mínimo; 
b) Prazo para entrega: em até 72 (Setenta e duas) horas, após a assinatura do contrato. 
c) O objeto contido nesta proposta atende fielmente ao quanto descrito na especificação 

técnica contida no anexo I deste edital. 
 

DECLARO, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas 
neste Anexo. 
 
DECLARO que o preço indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da 
apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas 
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administrativas, seguro, frete e lucro. 
 

______________________, _____ de ________________ de ____ 
 
 

_________________________________ 
Nome e assinatura do representante legal ou procurador 

(firma reconhecida) 
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ANEXO III - MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 
 
 

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço 
completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.º ............e Inscrição Estadual sob n.º ................., 
representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s) Sr(a)..........................., 
portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ............. e CPF n.º........................, nomeia(m) e 
constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a)....................................., portador(a) da Cédula de 
Identidade RG n.º ....................... e CPF n.º.................................., a quem confere(imos) amplos 
poderes para representar a (Razão Social da Empresa) perante .................... (indicação do órgão 
licitante), no que se referir ao presente PREGÃO PRESENCIAL Nº. 23/2022, PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 47/2022, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, 
inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, 
os envelopes PROPOSTA (N° 01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (N° 02) em nome da 
Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente 
de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir 
expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se 
imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, 
assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 
 
 
 
 
 
 

Local e data. 
Assinatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recomendação: Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma 
deverá vir com firma reconhecida e acompanhada da ATA social da licitante ou de outro 
documento, onde esteja expressa a capacidade / competência do outorgante. 
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
 
 
 
 
À 
Prefeitura Municipal de Nova Aliança 
Praça Padre João Nolte, n° 22, Centro 
CEP.: 15.210-000, na cidade de Nova Aliança/São Paulo  
REF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 47/2022 
 

 
 
 
 
 

Sr. Pregoeiro, 
 
 
 
 
Pela presente, Declaro(amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520/2002, a 

empresa ............(indicação da razão social) cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2022, cujo objeto  é Contratação de empresa especializada para 
operação e execução de manutenção do sistema de iluminação pública com fornecimento de 
material e mão de obra capacitada para execução dos serviços, de acordo com os critérios básicos e 
normas técnicas, durante o período de 12 (doze) meses, conforme descrições constantes do Anexo 
I e II do presente edital. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Local e data. 
Assinatura 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 
 

À 
Prefeitura Municipal de Nova Aliança 
Praça Padre João Nolte, n° 22, Centro. 
CEP.: 15.210-000, na cidade de Nova Aliança/São Paulo  
REF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 47/2022 
 
 
 
 
 
 

A empresa (razão social), com sede na (endereço completo), 
inscrita no C.N.P.J./M.F. nº _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, representada pelo(a) sr.(a) 
(representante legal da empresa), no cargo de (....), portador (a) do R.G. nº _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _e do CPF nº _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e 
multas previstas neste ato convocatório, que a empresa 
__________________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ Nº. 
________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 
enquadramento previsto na Lei Complementar Nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos 
Declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como 
critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 23/2022, realizado pela 
Prefeitura Municipal de Nova Aliança – SP. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Local e data. 
Assinatura 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA C.F.; E EXISTÊNCIA DE 
REGISTRO NO CADIN ESTADUAL 

 
 
À 
Prefeitura Municipal de Nova Aliança - SP 
Endereço: Praça Padre João Nolte, nº 22, Centro, Nova Aliança/SP 
 
Processo Licitatório n° 47/2022 
Pregão Presencial n° 23/2022 
 
 
A empresa (razão social), com sede na (endereço completo), inscrita no C.N.P.J./M.F. nº _ _ _ __ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, representada pelo(a) sr.(a) (representante legal da empresa), no cargo de (....), 
portador (a) do R.G. nº _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _e do CPF nº _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, DECLARO sob 
as penas da Lei: 
 
a) Que nos termos da Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999 que alterou dispositivos da Lei 
n.º 8.666, de 16 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, que a nossa empresa, encontra-se 
em situação regular no Ministério do Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso 
XXXIII do artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil. Portanto, não concede 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e qualquer trabalho aos menores 
de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;  
 
 
 
b) Ter ciência de que a existência de registro no CADIN ESTADUAL, exceto se suspenso, 
impede a contratação com este Tribunal de Contas, de acordo com a Lei Estadual nº 12.799/08.  
 

 
 
 
 

Local e data 
Assinatura 
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 
 
 
À 
Prefeitura Municipal de Nova Aliança 
Praça Padre João Nolte, n° 22, Centro 
CEP.: 15.210-000, na cidade de Nova Aliança/São Paulo  
REF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 47/2022 
 
 
 
 
 
 
 

Eu, (nome completo), representante legal da (razão social), com sede na 
(endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob nº (......), interessada em participar da licitação em 
epígrafe que visa a Contratação de empresa especializada para operação e execução de 
manutenção do sistema de iluminação pública com fornecimento de material e mão de obra 
capacitada para execução dos serviços, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, 
durante o período de 12 (doze) meses, conforme descrições constantes do Anexo I e II do presente 
edital, declaro, sob as penas da lei que até a presente data inexistem fatos impeditivos para 
habilitação da referida empresa no presente processo licitatório e que estou ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
Local, data 
 
__________________________________________ 

                                                                           (nome, R.G, cargo e assinatura do representante legal) 
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ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO 

 
Através do presente instrumento de contrato, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
ALIANÇA–SP, situada na Praça Padre João Nolte, nº 22, Centro, CEP.: 15.210-000, na cidade de Nova 
Aliança, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ  sob nº, doravante denominada simplesmente 
CONTRATANTE, neste ato representada por seu ______________ , nome, RG n.º ___________ e 
CPF nº ____________e, de outro, a firma _________________, com sede na Rua 
___________________ , inscrita no CNPJ/MF sob n.º _____________, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu (nome, função, RG, CPF, do 
representante legal da empresa), de acordo com o que consta do Processo Licitatório n° 47/2022, 
relativo ao PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2022, têm entre si justo e acertado este instrumento 
contratual, que se regerá pelas CLÁUSULAS seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
1.1. O objeto deste contrato é contratação de empresa especializada para operação e execução de 
manutenção do sistema de iluminação pública com fornecimento de material e mão de obra 
capacitada para execução dos serviços, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, 
durante o período de 12 (doze) meses, conforme descrições constantes do Anexo I do presente 
edital integrante do Processo Licitatório nº 47/2022, na modalidade Pregão Presencial nº 23/2022. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 
2.1. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da presente relação jurídica, bem 
como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram 
este CONTRATO os documentos do EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2022 – PREFEITURA 
MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA, constantes do Processo Licitatório n.º 47/2022, e, em especial, a 
Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação do contratado. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
3.1. Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por 
verbas, constantes do orçamento vigente: 02.04.00/17.512.0005.2017.0000/3.3.90.39.00. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA DA VALIDADE DO CONTRATO 
4.1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, ou até 
entrega total do objeto licitado. 
4.2. O contrato poderá ser prorrogado nos termos da legislação aplicável. 
4.3. Em caso de prorrogação, os preços poderão ser reajustados anualmente pelo índice IGPM ou 
outro índice oficial que venha a substituí-lo. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
5.1. Pelo fornecimento do(s) objeto(s) deste CONTRATO, o CONTRATANTE pagará à contratada o 
preço certo, irreajustável e total de: 
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QUANT. 

 

UNID. 

 

OBJETO 

 

PREÇO 

UNIT. 

PREÇO 

TOTAL 

MENSAL 

PREÇO 
TOTAL  
ANUAL  

 

1.648 

 

Pontos 

Contratação de empresa especializada para 

operação e execução de manutenção do 

sistema de iluminação pública com 

fornecimento de material e mão de obra 

capacitada para execução dos serviços, de 

acordo com os critérios básicos e normas 

técnicas, durante o período de 12 (doze) 

meses, conforme descrições constantes do 

Anexo I e II do presente edital. 

   

 
 
5.2. O pagamento será efetuado em 15 (quinze) dias após a emissão da nota fiscal imediatamente 
após a entrega do objeto do presente contrato, acompanhado do respectivo recebimento 
definitivo, bem como certidão de regularidade junto ao FGTS e certidão negativa de INSS e da 
respectiva nota fiscal, que será emitida, contendo na mesma os seguintes dizeres: 
a) Pregão nº 23/2022 
b) Processo nº 47/2022 
5.3. Em caso de irregularidade(s) no(s) item(ns) do(s) objeto(s) entregue(s) e/ou na documentação 
fiscal, o prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização(ões). 
5.4. O preço inicialmente cotado é fixo e irreajustável, podendo, para manter o equilíbrio 
contratual, ser objeto revisão, de ofício ou a pedido, caso haja motivo relevante, tal como variação 
substancial do custo de aquisição do produto, junto ao distribuidor, devidamente justificado e 
demonstrado pela Contratada. 
5.5. Somente haverá revisão de valor quando o reajuste for notório e de amplo conhecimento da 
sociedade, não se enquadrando nesta hipótese simples mudança de marca ou de distribuidora por 
parte da Contratada. 
5.6. O reajuste não servirá, em hipótese alguma para ampliação de margem de lucro. 
5.7. O reajustamento apenas será efetuado no caso da Contratada demonstrar através de Notas 
Fiscais do distribuidor o preço praticado anteriormente e o atual. 
5.8. No preço acima estipulado estão inclusas todas as despesas sobre o objeto contratado tais 
como: tributos, fretes, seguros, encargos sociais e demais encargos indispensáveis ao perfeito 
cumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento. 
5.9. A recomposição de preço não ficará adstrita a aumento devendo, o fornecedor repassar ao 
município as reduções que possivelmente venham ocorrer em seus respectivos percentuais.  
5.10. Tais recomposições poderão ser espontaneamente ofertadas pelo fornecedor ou requeridas 
pelo município. 
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CLÁUSULA SEXTA - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
6.1. Os objetos deverão ser executados conforme descrição do Anexo I – Termo de Referência.  
 
 
CLÁSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1. A CONTRATADA responderá civil e criminalmente por todos os danos que venha, direta ou 
indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE e/ou para terceiros, devendo entregar os 
objetos deste contrato de acordo com os termos pactuados, em estrita obediência à legislação 
vigente. 
7.2. Fica a CONTRATADA responsável por todos os custos diretos e indiretos relativos à entrega do 
bem objeto deste contrato, inclusive despesas com materiais, transportes, fretes, mão-de-obra, 
remunerações, bem como todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e 
tributários, ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes, ou que venham a ser devidos em 
razão da avença. 
7.3. A CONTRADA deverá possuir SEDE ou Base Operacional da Empresa situada no máximo a 80 

km de distância para um melhor atendimento das reclamações. 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE 
8.1. A CONTRATANTE obriga-se a empenhar, quando da contratação, os recursos orçamentários 
necessários ao pagamento, observadas as previsões estabelecidas, e pagar a(s) nota(s) fiscal(ais) 
emitida(s), nos prazos estabelecidos neste contrato. 
 
CLÁUSULA NONA - PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA DAS 
OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 
9.1. O descumprimento do prazo de execução sujeitará a CONTRATADA às seguintes sanções, sem 
prejuízo das previstas no item 26 do Edital de Pregão Presencial nº 23/2022: 
a) Advertência; 
b) Multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, pelo atraso na entrega do veículo, sobre o valor do 
bem não entregue, até o limite de 15 (quinze) dias; 
c) Multa de 1% (um por cento) do valor do serviço, caso a adjudicatária apresente outras 
falhas quanto a entrega do bem; 
d) Multa de 5% (cinco por cento) do valor total do serviço adquirido caso a adjudicatária não 
cumpra com a totalidade das obrigações assumidas, incluindo-se o prazo estabelecido para entrega 
do objeto, salvo por motivo de força maior reconhecido pela Administração; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Município de Nova Aliança, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
f) Declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a 
Administração contratante, após o ressarcimento dos prejuízos que a empresa contratada vier a 
causar, decorrido o prazo da sanção aplicada com base nesta cláusula. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO CONTRATUAL 
10.1 A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão nos termos dos artigos 77 
a 80 da Lei n.º 8.666/1993, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e sem 
prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 da mesma Lei. 
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10.2. Na hipótese de rescisão, a CONTRATANTE poderá reter créditos e promover a cobrança 
judicial ou extrajudicial de perdas e danos, a fim de se ressarcir de prejuízos que advierem do 
rompimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 
11.1. Será competente o foro da Comarca de Potirendaba - SP, com renúncia expressa a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste contrato. 
 
E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas testemunhas abaixo 
assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito, dando-se publicidade ao ato mediante 
publicação de seu resumo na Imprensa Oficial. 

 
 
 
 

...................... ,.........de..................de ____ 
 
 
 

______________________________________ 
Prefeito Municipal 

 
 
 

____________________________________ 
P/ CONTRATADA 

 
 
 
TESTEMUNHA: 
NOME:  
RG:  
CPF:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


