
 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 056/2021  
EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021  
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia elétrica para a 

execução de serviços operacionais do Parque de Iluminação Pública do 

Município de Trindade/PE, incluindo atividades preventivas e corretivas, nos 

termos e especificações qualitativas e quantitativas constantes nas Planilhas em 

anexo, abrangendo todas as aéreas urbana (Sede e Distritos) do município de 

Trindade-PE, observando os padrões vigentes da concessionária de energia 

elétrica do Estado de Pernambuco (CELPE), Acordo Operativo Nº CAPT 027/214, 

DE 28/01/2015, efetuado entre a CELPE/Prefeitura Municipal de Trindade e 

normas ABNT inerentes as atividades acima mencionadas. 

RECIBO 

LICITANTE: _______________________________________________________________________________ 

CNPJ / CPF: ____________________________ 

TEL.: (____) _____________ - ______________ 

E-MAIL: ________________________________________________________ 

____________________ (___), aos ____ de ________________ de _______. 

_______________________________________________ 
ASSINATURA DO RECEBEDOR 

CPF: _________________________ 

 
Data da Entrega dos Envelopes: 25/11/2021. 
Local da Entrega dos Envelopes: Av. Central Sul, nº567, Centro, CEP 56250-00, 
Trindade/PE. 
Horário: 10h00min 
 
Durante a sessão serão adotadas todas a medidas para evitar a propagação 
do COVID-19 de acordo com as orientações dos órgãos de saúde e só será 
permitido 01 (uma) pessoa por empresa durante a sessão.                                                           



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021  
PROCESSO LICITATÓRIO N° 056/2021  

 
PREÂMBULO 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE-PE, com sede na Av. Central Sul, 
nº567, Centro, Trindade, Estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ n° 
11.040.912/0001-03, através de sua Comissão Permanente de Licitação (CPL), 
constituída conforme disposto na Portaria nº 015/2021, comunica aos 
interessados que às 10h00min do dia 25 de novembro de 2021, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação – Av. Central Sul, nº567, Centro, Trindade/PE, 
Fone (87) 3870-1156, estará promovendo licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA, 
na forma de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, de acordo com as disposições 
contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar 
123/06 e demais normas complementares pertinentes e condições a seguir 
expostas:  
 
1.0 – DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
1.0 –  Contratação de empresa especializada em engenharia elétrica para a 

execução de serviços operacionais do Parque de Iluminação Pública do 

Município de Trindade, incluindo atividades preventivas e corretivas, nos termos 

e especificações qualitativas e quantitativas constantes nas Planilhas em anexo, 

abrangendo todas as aéreas urbana (Sede e Distritos) do município de Trindade-

PE, observando os padrões vigentes da concessionária de energia elétrica do 

Estado de Pernambuco (CELPE), Acordo Operativo Nº CAPT 027/214, DE 

28/01/2015, efetuado entre a CELPE/Prefeitura Municipal de Trindade e normas 

ABNT inerentes as atividades acima mencionadas. 

 

2.0 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL  
 
2.1 – O prazo para a execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a 
partir do início da obra; 
 
2.2 – O prazo para início dos serviços será de até 10 (dez) dias corridos contado 
do recebimento da Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal de 
Trindade; e o da conclusão, o proposto pela contratada, se inferior ao máximo 
definido no item 2.1;  
 
2.3 - O contrato terá a vigência de 12 (doze meses), contados da data de sua 



 

assinatura, compreendidos o prazo de execução e o prazo para o recebimento 
definitivo, podendo ter seu prazo prorrogado, se assim for da vontade das partes, 
na conformidade do estabelecido na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
3.0 – DOS RECURSO1111S FINANCEIROS 
 
3.1 – Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do 

presente Certame serão provenientes das seguintes Dotações Orçamentárias: 

 

Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços 
Dotação Orçamentária: 02.10.01/02.10.04 
Programa Atividade: 2072/2079 
Elemento Despesa: 3.3.90.39 
Ficha: 488/539 

 

3.2 – O orçamento global estimado em planilha de quantitativos e preços unitários 

para o objeto da licitação é de R$ 1.008.755,78 (um milhão, oito mil, setecentos 

e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos). 

 

4.0 – DOS COMPONENTES DESTE EDITAL 
 
4.1 - Constitui anexos deste edital e dele fazem parte integrante, 
independentemente de transcrições: 
 
Anexo I – Memorial Descritivo / Especificações Técnicas 
Anexo II – Modelo de declaração de visita ao local da obra 
Anexo III – Orçamento Base 
Anexo IV – Termo de Referencia  
Anexo V – Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação.  
Anexo VI - Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 
Anexo VII – Modelo da proposta de preços 
Anexo VIII - Declaração ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do Art. 7º 
da Constituição Federal; 
Anexo IX – Minuta do contrato 
 
5.0 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
5.1 – Não será permitida a participação das empresas: 
 
5.1.1. Que se encontrarem em processo de falência, recuperação judicial, concurso 
de credores, dissolução, liquidação, ou em regime de consórcio, qualquer que seja 
sua forma de constituição; 



 

 
5.1.2. Estrangeiras que não funcionem no país; 
 
5.1.3. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública ou punidos com pena de suspensão do direito de licitar e 
contratar com o Município de Trindade/PE. 
 
5.2 – Não será ainda admitida a participação:  
 
5.2.1. Conjunta de empresas controladoras, controladas, coligadas ou subsidiárias 
integrais entre si, ou que, independentemente, credenciem um mesmo 
representante;  
 
5.2.2. De pessoas físicas;  
 
5.2.3. De empresas que possuam restrições quanto à capacidade técnica ou 
operativa, personalidade e capacidade jurídica, idoneidade financeira e 
regularidade fiscal;  
 
5.2.4. Empresas que tenham participação na elaboração do projeto básico ou 
executivo do objeto licitado, na forma do art. 9° da Lei n° 8.666/93.  
 
5.3 – Não serão permitidos consórcios para a execução do objeto deste Edital. 
 
5.4 – Cada empresa apresentará uma só proposta, não sendo admitidas 
alternativas. 
 
5.5 – O credenciamento far-se-á através dos seguintes documentos: 
 
a) Tratando-se de representante legal do licitante - estatuto social, contrato 
social ou outro instrumento de registro comercial, devidamente registrado na 
Junta Comercial, ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado 
no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; 
 
b) Tratando-se de procurador do licitante - instrumento de procuração, público 
ou particular com firma reconhecida, com poderes específicos para praticar 
todos os atos pertinentes ao certame, em nome da proponente. 
 
5.6 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante 
credenciado, devendo o mesmo identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto. 
 



 

5.7 - No caso de Instrumento particular de procuração, deverá ficar comprovado 
que o subscritor da procuração tem poderes para tal delegação, mediante a 
apresentação de qualquer documento, dentre os indicados na alínea “a” do item 5.5 
deste Edital. 
 
5.8 - Em se tratando o licitante de microempresa ou empresa de pequeno porte, o 
mesmo deverá apresentar, no momento do credenciamento, para que possa gozar 
do tratamento diferenciado previsto na lei complementar nº 123/2006, 
declaração do próprio licitante, conforme modelo deste Edital – Anexo VI, e a 
seguinte documentação: 
 
I – Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação: 
a) comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da 
Receita Federal, 
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm; 
b) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum 
dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da lei complementar nº 123/06. 
 
II – Empresas não optantes pelo Sistema Simples de Tributação: 
a) 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 LC 123/06; 
b) cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ 
e respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE; 
c) comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica – CNPJ; 
d) cópia do contrato social e suas alterações; e 
e) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum 
dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da LC 123/06. 
 
5.9 - Toda a documentação relacionada no subitem 5.8, para efeito de 
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 
poderá ser substituída por certidão expedida pela Junta Comercial, nos 
termos da Instrução Normativa do DREI n° 10, publicado no Diário Oficial do 
dia 06/12/2013. 
 
5.10 – Os documentos de credenciamento deverão ser apresentados no início 
da sessão e os comprobatórios da condição de microempresa ou empresa de 
pequeno porte deverão ser apresentados juntamente com os documentos de 
habilitação, dentro do ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 

a) Todas as cópias dos documentos referentes ao Credenciamento e a 
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte deverão ser autenticadas por cartório competente, publicação 



 

em órgão ou imprensa oficial, desde que perfeitamente legíveis; 
 

b) As cópias reprográficas dos documentos também poderão ser 
autenticadas pela Presidente, ou Membro da CPL, a partir do original, 
até às 13h do último dia útil anterior a data marcada para o recebimento e 
abertura dos envelopes (a CPL não autenticará os documentos no dia da 
sessão). 

 
6.0 – DO CADASTRO 
 
6.1 – Os licitantes não cadastrados junto a PMT deverão efetuar até o (3º) terceiro 
dia corrido anterior à data do recebimento das propostas, o seu cadastramento, no 
Setor da Comissão Permanente de Licitação, devendo para tanto, apresentar os 
seguintes documentos: 
 
I – registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
II – ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  
 
III – inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 
 
IV – prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF; com situação ativa; 
 
V – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
 
VI – prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou Município, se 
houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual; 
 
VII – prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante ou outra equivalente na forma da Lei; 
 
VIII – Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela Caixa Econômica 
Federal, com prazo de validade em vigor, conforme dispositivo da Lei nº 8.036, de 
11 de maio de 1990, artigo 29, inciso IV; 
 
IX – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, 



 

fornecida pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho, com prazo de validade em 
vigor, nos termos do art. 642-A da CLT c/c o art. 29, Inciso V da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993. 
 
X – 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 encerrados há mais de 3 (três) 
meses da data de apresentação da proposta; 
 
XI – Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica. Poderá realizar o cadastro, a empresa em recuperação 
judicial e extrajudicial se comprovada, respectivamente, a aprovação ou a 
homologação do plano de recuperação pelo juízo competente e apresentada 
certidão emitida pelo juízo da recuperação, que ateste a aptidão econômica e 
financeira para o certame. 
 
XII - Certidão de Registro e Regularidade da empresa e dos profissionais, no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA. 
 
6.2 - Os licitantes deverão apresentar a documentação supra, em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou por Membro 
da CPL, a partir do original, em pasta classificadora e acompanhada de 
requerimento de cadastramento assinado pela pessoa responsável, no horário das 
08h00min às 12h00min.   
 
7.0 – DA REPRESENTAÇÃO 
 
7.1 – As empresas concorrentes poderão ser representadas, em todas as fases do 
processo licitatório, por seus titulares, diretores com poderes previstos em seus 
estatutos para esse fim ou por representantes legais, devidamente munidos de 
instrumento de mandato (item 5.5), com poderes específicos para prática de 
quaisquer atos do procedimento licitatório, inclusive àqueles relativos à 
interposição e desistência expressa de eventuais recursos administrativos. 
 
7.2 – As empresas que não se fizerem representar, nas condições e forma previstas 
no item 5.5, não terão participação ativa durante o presente certame, impedidas, 
portanto, de assinar e rubricar todos e quaisquer documentos e atas, solicitar 
vistas, esclarecimentos e informações, requerer impugnações e/ou 
reconsiderações, interpor recurso, inclusive aqueles relativos á fase de habilitação, 
atos e decisões formais da Comissão que, só pode ser interpostos, dentro de suas 
fases correspondentes, sob pena de preclusão. 
 
7.3 – A não apresentação ou incorreções no instrumento de mandato, não 



 

inabilitará o licitante que, será considerado sem representante constituído, 
participando, porém, de todas as fases, como observador. 
 
8.0 – DOS ENVELOPES 

8.1 - Os envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 
01) e a PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N° 02) serão recebidos no endereço 
mencionado no preâmbulo deste Edital, em sessão pública de processamento do 
certame, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para 
participar do certame. 
 
8.2 - Os documentos de habilitação e a proposta de preços deverão ser 
apresentados em dois envelopes opacos e lacrados, contendo em sua parte 
externa os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 

Comissão Permanente de Licitações 
Tomada de Preço n° 003/2021  

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia elétrica para a 
execução de serviços operacionais do Parque de Iluminação Pública do 

Município de Trindade, incluindo atividades preventivas e corretivas, nos termos 
e especificações qualitativas e quantitativas constantes nas Planilhas em anexo, 

abrangendo todas as aéreas urbana (Sede e Distritos) do município de Trindade-
PE, observando os padrões vigentes da concessionária de energia elétrica do 

Estado de Pernambuco (CELPE), Acordo Operativo Nº CAPT 027/214, DE 
28/01/2015, efetuado entre a CELPE/Prefeitura Municipal de Trindade e normas 

ABNT inerentes as atividades acima mencionadas. 
[Razão social da empresa licitante] 

[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

 

ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 

Comissão Permanente de Licitações 
Tomada de Preço n° 003/2021  

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia elétrica para a 
execução de serviços operacionais do Parque de Iluminação Pública do 

Município de Trindade, incluindo atividades preventivas e corretivas, nos termos 
e especificações qualitativas e quantitativas constantes nas Planilhas em anexo, 

abrangendo todas as aéreas urbana (Sede e Distritos) do município de Trindade-
PE, observando os padrões vigentes da concessionária de energia elétrica do 

Estado de Pernambuco (CELPE), Acordo Operativo Nº CAPT 027/214, DE 
28/01/2015, efetuado entre a CELPE/Prefeitura Municipal de Trindade e normas 

ABNT inerentes as atividades acima mencionadas. 



 

 [Razão social da empresa licitante] 
[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

 
9.0 – DA HABILITAÇÃO 
 
9.1 - Os documentos exigidos nos itens abaixo relativos à habilitação poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente, publicação em órgão ou imprensa oficial, desde que perfeitamente 
legíveis. 
 
9.2 – O licitante deverá apresentar toda a documentação comprobatória da 
necessária qualificação no que se refere a: 
 
a) habilitação jurídica; 
b) regularidade fiscal e trabalhista; 
c) qualificação econômica e financeira; 
d) qualificação técnica; 
 
9.3 – A Habilitação Jurídica será comprovada, mediante a apresentação da 
seguinte documentação: 
 
9.3.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
9.3.2 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documento (ATA) de eleição de seus administradores, no 
qual deverá estar contemplado, dentre os objetos sociais, a execução de atividades 
da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação; 
 
9.3.3 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 
 
9.3.4 – Cédula de identidade dos sócios, diretor e/ou empresário individual; 
 
9.3.5 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir; 
 
9.3.6 - A empresa deverá apresentar o Certificado de Registro Cadastral (CRC) do 
Município de Trindade. 
 
9.4 – A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a 
apresentação dos seguintes documentos: 



 

 
9.4.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério 
da Fazenda – CNPJ/MF; com situação ativa. 
 
9.4.2 – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou Município, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 
 
9.4.3 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, 
através de certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do 
prazo de validade expresso na própria certidão, composta de: 
 
9.4.3.1 – Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional efetuada por 
meio da Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e da 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 
inclusive as Contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo 
único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, expedida nos termos da 
Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014; 

 
9.4.3.2 – Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal 
se for o caso; 

 
9.4.3.3 – Certidão de regularidade expedida junto a Fazenda Municipal expedida 
pela Prefeitura Municipal de Trindade/PE – para empresas sediadas nesta cidade – 
ou pela Prefeitura do município sede ou domicílio da empresa; 

 
9.4.4 – Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela Caixa Econômica 
Federal, com prazo de validade em vigor, conforme dispositivo da Lei nº 8.036, de 
11 de maio de 1.990, artigo 29, inciso IV; 
 
9.4.5 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas, fornecida pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho, com prazo de 
validade em vigor, nos termos do art. 642-A da CLT c/c o art. 29, Inciso V da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
9.4.6 – Os licitantes que se enquadrarem na categoria de microempresa ou 
empresa de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação requerida, 
mesmo que apresente qualquer restrição quanto à sua regularidade fiscal e/ou 
trabalhista, a fim de que possa ser aplicado o disposto do artigo 43 da Lei 
Complementar 123/2006. 
 
9.4.6.1 – Havendo restrição na regularidade fiscal e/ou trabalhista da 



 

microempresa e empresa de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a 
critério da Administração, para regularização, pagamento ou parcelamento do 
débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa, conforme o art. 43 § 1º da Lei Complementar 123/06.  
 
9.5 – Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da 
Constituição Federal, mediante documento firmado pelo interessado ou seu 
representante legal, em que declare, sob as penas da lei, que não emprega mão-de-
obra que constitua violação ao disposto naquele preceito constitucional. 
 
9.5.1 Documento(s) comprobatório(s) de que a pessoa que assinou a declaração 
deste item (9.5) tem poderes para tal. 
 
9.6 - A Qualificação Econômico – Financeira será comprovada mediante 
apresentação dos seguintes documentos: 
 
9.6.1- Comprovação de possuir Capital Social, igual ou superior a 10% (dez por 
cento) do valor da proposta, relativamente à data da apresentação da proposta, 
sob pena de inabilitação, devendo a comprovação ser feita mediante a 
apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, já exigíveis, na forma da lei, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta 
e/ou apresentação de Certidão Simplificada da Junta Comercial. 
 
9.6.2 – Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 
distribuidor da sede do licitante, INCLUSIVE, processos eletrônicos (PJ-e) de 1º 
grau; com data de expedição ou revalidação dos últimos 30 (trinta) dias anteriores 
à data da realização da licitação, caso o documento não consigne prazo de validade. 
 
a) Só será permitida a participação de empresas em recuperação judicial e 
extrajudicial se comprovada, respectivamente, a aprovação ou a homologação do 
plano de recuperação pelo juízo competente e apresentada certidão emitida pelo 
juízo da recuperação, que ateste a aptidão econômica e financeira para o certame; 
 
9.6.3 – Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social 
(2020), exigíveis e apresentados na forma da lei (cópias extraídas do Livro Diário, 
com os Termos de Abertura e Encerramento, devidamente chancelados pela Junta 
Comercial competente) que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da 
data da apresentação da proposta. As Sociedades criadas no exercício em curso 



 

deverão apresentar fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou 
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante; 
 
9.6.3.1 – Demonstração da Capacidade Financeira –  
 

a) Índices Contábeis: o Licitante deverá atender aos seguintes índices: 
 
a.1) Índice de Liquidez Geral (ILG) maior ou igual a 1,0 (um), calculados a 
partir dos elementos extraídos do seu último balanço geral exigível pela 
seguinte fórmula: 
 
ILG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  
 PASIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
a.2) Índice de Liquidez Corrente (ILC) maior ou igual a 1,0 (um), calculados 
a partir dos elementos extraídos do seu último balanço geral exigível pela 
seguinte fórmula: 
 
ILC=  ATIVO CIRCULANTE    
 PASIVO CIRCULANTE  
 
a.3) Índice de Solvência Geral (ISG) maior ou igual a 1,0 (um), calculados a 
partir dos elementos extraídos do seu último balanço geral exigível pela 
seguinte fórmula:  
 
ISG= _______________ATIVO TOTAL_________________ 
 PASIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 
9.6.3.2 – Os Índices Contábeis acima deverão ser demonstrados em memorial de 
cálculos e assinado por contador (constando o seu número de Registro no 
Conselho Regional de Contabilidade - CRC), juntando-o ao Balanço Patrimonial. 

 
9.6.3.3 - A licitante que apresentar resultado menor do que 1,00 (um), em qualquer 
um dos índices acima referidos deverá comprovar o Patrimônio Líquido 
correspondente à pelo menos 10% (dez por cento) do valor do total do serviço.  

 

9.6.3.4- As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a 

exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último 

balanço patrimonial levantado, conforme o caso. 

 

9.6.3.5- Os balanços emitidos via Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital - 
Sped Fiscal, só será aceito mediante recibo de entrega emitido pelo Sistema, de 
acordo com o Decreto nº 8.683, de 25 de fevereiro de 2016. 



 

 
9.7 - A Qualificação Técnica será comprovada mediante apresentação dos 
seguintes documentos: 
 
9.7.1 - Certidão de Registro e Regularidade da empresa e dos profissionais, a serem 
diretamente envolvidos na execução da obra, no Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia – CREA, dentro da validade, da região da sede da empresa, conforme 
estabelecido pela lei nº 5.194/66, em especial em seu artigo 69. 
 
9.7.2 - Comprovação de Capacitação Técnica do Profissional - Comprovação de 
aptidão técnica através de Atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 
direito público ou privado, ou por órgão(s) da Administração Direta ou Indireta da 
União, dos Estados, Municípios ou Distrito Federal, e respectiva(s) Certidão(ões) 
emitida(s) pelo CREA, indicando que o LICITANTE possui, em seu quadro técnico, 
profissional que tenha executado obras ou serviços com características 
semelhantes a da presente licitação, que atendam à relação abaixo:  
 
ITEM SERVIÇO UNIDADE 

01 MANUTENÇÃO DE PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 

 
9.7.2.1 - A empresa licitante deverá comprovar que possui em seu quadro 
permanente, na data prevista para entrega dos envelopes “HABILITAÇÃO” e 
“PROPOSTA”, o(s) engenheiro(s) detentor(es) da(s) certidão(ões) e atestado(s) 
apresentado(s) para atendimento a este item acima. O profissional indicado pela 
licitante para fins de comprovação de capacidade técnica deverá participar da 
execução das obras e serviços objeto desta licitação, admitindo-se, quando 
necessário e desde que aprovada pela Secretaria de Infraestrutura, a substituição 
por profissional de experiência equivalente ou superior. 

 
9.7.2.2 - A comprovação do vínculo do(s) profissional(is) detentor(es) do(s) 
atestado(s) técnico(s) apresentado(s), será feita mediante cópia do contrato 
(registrado no CREA) e da Carteira Profissional, no caso de empregado da empresa, 
ou através de registro deste empregado como integrante do quadro permanente 
do licitante, comprovado através da Certidão de Registro de Quitação – CRQ, 
expedida pelo CREA, ou ainda através da apresentação de cópia do Estatuto ou 
Contrato Social, devidamente registrada no órgão competente, no caso de 
proprietário ou sócio, ou mediante apresentação de cópia do contrato de prestação 
de serviços firmado sob a égide da legislação civil.  
 
9.7.3 - Não serão considerados atestados de capacidade técnica os emitidos por 
pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer 
atividade econômica de que faça parte a proponente; 
 
9.7.4. Declaração informando quem será o responsável técnico pelos 



 

serviços: 
 
9.7.4.1. Caso, os responsável(eis) técnico(s) pelos serviços seja(m) o(s) 
responsável(eis) técnico(s) da empresa, o seu nome deve constar na Certidão 
solicitada no item 9.7.1. 
 
9.7.4.2. Caso o(s) responsável(eis) técnico(s) pelos serviços não seja(m) o(s) 
responsável(eis) técnico(s) da empresa, deverá a licitante declarar e comprovar 
qual o seu vínculo com o(s) responsável(eis) técnico(s) e apresentar a sua Certidão 
de Registro e Regularidade no CREA devidamente atualizada, contendo os dados 
cadastrais atuais;  
 
9.7.5. Anexar declaração individual dos profissionais indicados no item 9.7.5, 
com firma reconhecida, autorizando sua inclusão como profissional integrante da 
Equipe Técnica responsável pela prestação dos serviços licitados e que irá 
participar na execução dos trabalhos. 
 
9.7.6. Declaração de visita ao local dos serviços, confeccionada conforme item 10 e 
anexo II deste Edital. Caso a licitante não queira realizar a visita, deverá 
apresentar, em substituição ao atestado de visita, declaração formal assinada pelo 
responsável técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das 
condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, que assume total 
responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer 
questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o 
Município de Trindade. 
 
9.8 - Declaração do licitante, sob a penalidade da lei, da inexistência de fato 
impeditivo após o cadastramento que o impeça de participar da licitação. 
 
9.9 – Disposições Gerais Sobre Habilitação: 
 
9.9.1 – Não será concedida habilitação ao licitante que deixar de apresentar 
qualquer dos documentos referidos nos itens de 9.3 a 9.8 ou apresentá-los em 
desacordo com as exigências estabelecidas neste Edital. 
 
9.9.2 – Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 
 
9.9.3 – Os licitantes que não atenderem às exigências legais previstas neste 
capítulo, serão considerados inabilitados, ficando excluídos das fases subsequentes 
desta licitação, tudo de acordo e conforme preceitua o Parágrafo 4º do Art. 41 da 
Lei nº 8.666/93, atualizada pela Lei nº 8.883/94 (parágrafo 4º do Art. 41 - "A 
INABILITAÇÃO DO LICITANTE IMPORTA PRECLUSÃO DO SEU DIREITO DE 
PARTICIPAR DAS FASES SUBSEQUENTES"; ressalvadas as restrições relativas à 



 

regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, nos 
termos da Lei Complementar 123/06. 
 
9.9.4 – A entrega dos envelopes para a Habilitação dar-se-á no local, data e hora da 
abertura constante neste Edital. 
 
10.0 - DA VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS:  
 
10.1 - Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá analisar todos os 
documentos do Edital, realizar visita ao local dos serviços, executando todos os 
levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não 
incorrer em omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais 
pretensões de acréscimo de preços.  
 
10.2 - A visita ao local dos serviços deverá ser realizada até o primeiro dia útil 
anterior à data fixada no preâmbulo deste Edital para o recebimento dos envelopes 
de “documentação” e “proposta” e será efetuada em companhia de servidor (a) da 
Prefeitura Municipal de Trindade, onde será executado os serviços, com visto do 
mesmo, mediante prévio agendamento de horário junto a Secretaria de 
Infraestrutura, pelo telefone (87) 3870-1156, conforme ANEXO II.  
 
10.3 - A visita ao local dos serviços deverá ser realizada por engenheiro civil, 
engenheiro elétrico ou técnico em eletricidade, devidamente registrado no 
CREA/CAU e autorizado pelo responsável técnico indicado pela empresa para os 
serviços, caso não seja ele mesmo que participe da vistoria. 
 
10.4 - Caso a licitante não queira realizar a visita, deverá apresentar, em 
substituição ao atestado de visita, declaração formal assinada pelo responsável 
técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e 
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, que assume total 
responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer 
questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o 
Município de Trindade. 
 
11.0 – DA PROPOSTA 
 
11.1 – Só serão aceitas as propostas entregues dentro do prazo firmado neste 
Edital, ou seja, na data e hora da abertura, em envelope lacrado, contendo em sua 
parte externa os dizeres constantes no item 8.2. 
 
11.2 – A proposta deve ser redigida em língua portuguesa em papel timbrado da 
empresa, digitada ou datilografada em 01 (uma) via, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, assinada a última folha, com aposição de carimbo da empresa ou do 
licitante e assinatura, e rubricada as demais folhas; 



 

 
11.2.1 - Valor total da proposta, expresso na moeda nacional, em algarismos e por 
extenso, observando-se o detalhamento a seguir: 

 
11.2.1.1 - Total do Custo das Obras e Serviços, fornecimento e instalação de 
materiais e equipamentos e mão de obra, inclusive BDI; 

 
11.2.1.2 - Planilha Orçamentária com quantitativos e composição detalhada de 
preços unitários, contendo os insumos básicos, mão-de-obra, materiais, 
equipamentos, seguros, taxas e encargos de qualquer natureza, a qual deverá ser 
disponibilizada por meio impresso e digital (CD com o arquivo em planilha 
do Excel); 

 
11.2.1.2.1 - A falta de apresentação da proposta por meio digital, não 
acarretará a desclassificação da proposta do licitante. Devendo fornecê-la em 
momento oportuno, mediante requerimento da Administração. 

 
11.2.1.3 - Planilha de composição dos encargos sociais, discriminando as parcelas 
relativas aos encargos Sociais e Fiscais.  

 
11.2.1.4 - Demonstrativo de composição da Bonificação e Despesas Indiretas (BDI), 
com indicação percentual incidente sobre os preços unitários apresentados, 
inclusive relação das despesas indiretas dos serviços (mensal). As parcelas 
relativas ao imposto de Renda Pessoa jurídica – IRPJ e a Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido – CSLL não deverão ser incluídas no BDI Poe se tratar de despesas 
direta e personalística, que devem onerar pessoalmente o contratado não admitido 
o repasse ao contratante. (Súmula 254/10-TCU); 
 
11.3 – Será desclassificada a licitante que apresentar proposta com preços global 
e/ou unitário superior aos valores previstos no orçamento de referência do 
certame – Anexo III.  
 
11.4 – A licitante deverá fazer constar na proposta o nome e a assinatura do 
Responsável pela empresa, sócio, diretor ou procurador com poderes expressos 
para assinar a proposta, incluindo CNPJ, endereço e fone/fax, conforme (ANEXO 
VII). 
 
11.5 – Não será aceita proposta que contenha ofertas e vantagens não previstas 
neste Edital, ou que esteja em desacordo com as especificações aqui existentes. 
 
11.6 – Deve conter o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior 
a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura das referidas 
propostas. 
 



 

11.7 – Não serão recebidos, em nenhuma hipótese, envelopes de habilitação e 
propostas, após iniciada a sessão de abertura dos mesmos. 
 
11.8 - O licitante deverá informar na proposta, os seguintes dados: Nome do 
representante que irá assinar o contrato, Nº do CPF, Nº do RG, Estado civil, 
profissão e endereço residencial.  
 
11.9 – A forma de julgamento será o menor preço global, mas, o licitante 
participante deverá apresentar as planilhas conforme solicitado no presente edital, 
bem como, deverá apresentar na proposta de preços o valor global para cada rua. 
Será desclassificada a proposta que não conter o valor global e/ou planilhas de 
todas as ruas e será desclassificada ainda, a proposta que tiver valores diferentes 
para o mesmo serviço em ruas distintas. 
 
12.0 – DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO 
E PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
12.1 – Qualquer cidadão pode acompanhar o desenvolvimento do processo de 
licitação, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos 
trabalhos. 
 
12.2 – Os envelopes referentes à documentação e à proposta deverão ser entregues 
pelo licitante ou por intermédio de representantes da firma licitante, 
simultaneamente, à Comissão Permanente de Licitação, em 02(dois) envelopes 
distintos, fechados, contendo os respectivos dados indicados no item 8.2 deste 
Edital, no dia e hora em que se realizar a abertura da Tomada de Preços, ou seja, 
conforme o preâmbulo deste Edital; 
 
12.3 – Serão abertos, inicialmente, para verificação, os envelopes contendo a 
documentação para habilitação; 
 
12.3.1 – Cumpridas as formalidades da habilitação, a Comissão Permanente de 
Licitações, após apresentar o resultado do julgamento, dará vista da documentação 
a todos os licitantes presentes à sessão de abertura, os quais deverão rubricar a 
mesma documentação, ficando esclarecido que qualquer contestação por 
parte dos licitantes sobre o julgamento da habilitação deve ser formalizada 
no momento, para que conste em ata, e solucionada antes da abertura dos 
envelopes contendo as propostas; 
 
12.4 – Concluída a fase de habilitação, desde que não exista qualquer impugnação 
ou recurso, a Comissão dará início a abertura dos envelopes contendo as propostas 
das empresas habilitadas. 
 
12.4.1 – Será lavrada ata na sessão de abertura, circunstanciada, na qual serão 



 

consignadas declarações, contestações ou impugnações porventura Interpostas 
por qualquer das licitantes e as demais ocorrências que interessem ao julgamento 
da licitação e será assinada pela Presidente, pelos membros da Comissão e pelos 
licitantes ou representantes das firmas licitantes presentes; entretanto, se estes se 
recusarem a assiná-la, esta circunstância deverá ser, em tempo, consignada na ata; 
 
12.4.2 – A ata de que trata o subitem anterior não poderá conter rasuras nem 
entrelinhas, registrando-se nela, através de ressalvas, todos e quaisquer enganos 
ou emendas que porventura venham a ocorrer. 
 
13.0 – DO JULGAMENTO 
 
13.1 – O julgamento será realizado em conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de 
junho de 1993, art., 43, 44 e 45 e a Lei Complementar 123/06. Será vencedora a 
empresa que apresentar MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
13.2 – No caso de empate entre duas ou mais propostas e, após obedecido o 
disposto no § 2º do art. 3º da Lei n.º 8.666/93, o vencedor será escolhido mediante 
sorteio público, salvo se houver na margem de 10% (dez por cento) sobre o menor 
preço alguma microempresa ou empresa de pequeno porte, que deverá ser 
convocada para apresentar nova proposta, de preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame, sob pena de preclusão, conforme reza o artigo 44 §1º c/c o 
artigo 45, I da Lei Complementar 123/06. 
 
13.3 - As propostas serão analisadas pela Comissão de Licitação, com base nas 
especificações no referido certame; 
 
13.4 - O relatório da Comissão Permanente de Licitação, com a respectiva 
classificação das propostas apresentadas, será encaminhado à autoridade 
competente para homologação; 
 
13.5 – O resultado do julgamento da Comissão Permanente de Licitação somente 
será considerado definitivo após a homologação pela instância superior. 
 
13.6 – Serão desclassificadas as propostas que: 
 
13.6.1 – Não atenderem às exigências contidas no presente Edital de Tomada de 
Preços, especialmente em relação ao objeto do mesmo ou importarem condições 
nele não previstas; 

 
13.6.2 – Sejam omissas, vagas ou apresentarem irregularidades e defeitos capazes 
de dificultar o julgamento, a critério exclusivo da Comissão de licitação. 

 
13.6.3 – Contenham ofertas e vantagens não previstas neste Edital, ou estejam em 



 

desacordo com as especificações aqui exigidas. 
 

13.6.4 - Contenham preços excessivos (preço global e unitários superior aos 
valores previstos no orçamento de referência do certame – Anexo III) ou 
manifestamente inexequíveis (na forma do Art. 48, inciso II, da Lei 8.6666/93 e 
alterações);  

 
13.6.5 – Apresentem o prazo de validade das propostas inferior a 60 (sessenta) 
dias, contados da data da sua abertura; 
 
13.7 – Atendidas todas as exigências e especificações neste Edital de Tomada de 
Preços, a Comissão Permanente de Licitação considerará vencedor aquele licitante 
que melhor atender as especificações constantes no presente certame.  
 
13.8 – Nenhum documento integrante da habilitação e/ou propostas poderá ser 
retirado do recinto onde será realizada a reunião da abertura dos envelopes sem 
autorização da Comissão de Licitação. 
 
14.0 – DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS 
 
14.1 – Os preços deverão ser cotados em reais e por preço unitário, 
apresentando a composição dos mesmos, não podendo estes serem superiores aos 
constantes do Orçamento Base - ANEXO III. 
 
14.2 – Existindo discrepância entre os valores unitários e totais, prevalecerão os 
unitários e, havendo discordância entre os valores em algarismos e por extenso, 
prevalecerão estes últimos. 
 
14.3 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 
edital ou que apresentarem preços superiores ao constante do orçamento do 
Município.  
 
15.0 – DOS RECURSOS AOS ATOS LICITATÓRIOS 
 
15.1 – Os recursos obedecerão ao que estabelece o art. 109 da Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores. 
 
15.2 – O recurso referente à fase de habilitação terá efeito suspensivo e só será 
admitido antes do início da abertura dos envelopes contendo as propostas, sob 
pena de preclusão. Tal recurso deverá ser por escrito em duas vias de igual forma e 
teor, dirigido a Presidente da Comissão da Licitação e entregue mediante o 
recebimento registrado na 2ª (segunda) via, por parte de qualquer membro da 
Comissão Julgadora e deverá ocorrer no prazo legal e no horário das 08h às 13 h. 
 



 

15.3 – O recurso na fase de julgamento das propostas, também terá efeito 
suspensivo, deverá ser manifestado por escrito, em duas vias de igual forma e teor, 
dirigido a Presidente da Comissão da Licitação e entregue mediante o recebimento 
registrado na 2ª (segunda) via, por parte de qualquer membro da Comissão 
Julgadora e deverá ocorrer até o 5.º (quinto) dia útil, contados da data do ato 
impugnado, no horário das 08:00 às 13:00 horas. 
 
15.4 – Os recursos interpostos fora do prazo não serão levados em consideração. 
 
16.0 – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 
16.1 – Este edital e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser assinado 
entre a O MUNICÍPIO DE TRINDADE/PE e o licitante vencedor, no qual ficará 
estabelecido que o foro da cidade de Trindade - PE será o único competente para 
dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas da interposição dos termos contidos no 
instrumento contratual; 
 
16.2 – A(s) LICITANTE(s) VENCEDORA(s) terá(ão) o prazo de 03 (três) dias para 
assinar o contrato, a partir da sua convocação, sob pena de decair do direito à 
contratação, observadas ainda as regras do Art 81 da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
 
16.3 - A(s) LICITANTE(s) VENCEDORA(s) fica(m) obrigada(s) a aceitar(em), nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos 
serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, conforme 
estabelece o art. 65, da Lei nº 8.666/93 e alterações, refletindo-se este percentual 
no valor global do contrato.     
 
16.4 - Em se tratando de empresa com sede em outro Estado, o registro ou 
inscrição na entidade profissional competente, deverá portar o visto no CREA/PE, 
na forma da resolução CONFEA N.º 413/1997, para fins de contratação. 
 
17.0 – DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 
 
17.1 – Se a licitante vencedora deixar de cumprir os compromissos relativos aos 
prazos de validade da proposta, ou os concernentes as especificações e condições 
preestabelecidas no Edital e seus anexos, a PMT-PE poderá optar pela convocação 
das demais proponentes, obedecida sucessivamente à ordem de classificação, ou 
pela realização de novo processo licitatório. 
 
17.2 – Por inexecução total ou parcial de qualquer das condições estabelecidas 
neste Edital, especialmente àquelas pertinentes ao prazo de execução dos serviços, 
a PMT-PE poderá, independentemente de cobrança de multas e garantida a prévia 
defesa, aplicar ao fornecedor, as seguintes sanções: 
 



 

I – Advertência; 
II – Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a dois (02) anos; 
III – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida quando o fornecedor ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 
anterior. 
 
17.3 – As sanções previstas nos incisos II e III acima poderão também ser aplicadas 
ao licitante que, em razão de contratos regidos pela Lei nº 8.666/93, tenha sofrido 
condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos, tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar 
os objetivos da licitação ou demonstre não possuir idoneidade para contratar com 
a administração, em virtude dos atos ilícitos praticados.  
 
18.0 – DO PAGAMENTO 
 
18.1 – O pagamento somente será efetuado em transferência ou depósito bancário, 

na conta corrente do Banco, em nome da pessoa jurídica ou em cheque nominal á 

empresa.  

 

18.2 - Os pagamentos serão efetuados parceladamente com base nas medições 

periódicas e em conformidade com a planilha orçamentária, mediante a 

apresentação de Fatura (nota fiscal) e Recibo, correspondentes ao Boletim de 

Medição de Serviços devidamente emitido e aprovado pela Secretaria de 

Infraestrutura, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos contados das datas de 

aprovação das respectivas faturas pela fiscalização. Deverá apresentar ainda, cópia 

do recolhimento dos tributos incidentes sobre os serviços ora contratados, 

referentes às parcelas imediatamente anteriores. 

 

18.3 – A Secretaria de Infraestrutura encaminhará à Gerência Financeira, 

solicitação de pagamento acompanhada de toda a documentação necessária a sua 

liquidação. 

 

18.4 - Os pagamentos dos serviços executados obedecerão rigorosamente aos itens 

e valores constantes na planilha orçamentária apresentados na proposta 

financeira, no ato da licitação.  

 

18.5 - Nos documentos de cobranças deverão constar obrigatoriamente o número 



 

do contrato, n° Processo Licitatório, nº da Tomada de Preços, nº da Ordem de 

Empenho, o período de medição, o número da medição, o objeto do contrato e as 

demais exigências contábeis – discriminar os percentuais de materiais, mão de 

obra, CSLL, IRRF, ISS e COFINS.  

 

18.6 - 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 atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e 
a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte 
fórmula:  
 
EM = I x N x VP  
Onde:  
EM = Encargos moratórios;  
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga.  
I = Índice de atualização financeira = 0,0001646, assim apurado:  
I = (TX/100) I = (6/100) I = 0,0001646  
 365  365 
TX = Percentual da taxa anual = 6%.  
 
18.6.1 - A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na 
fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência.  
 
18.7 – A contratada ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% (um por 
cento) do valor da fatura, pelo não cumprimento das tarefas determinadas na 
planilha orçamentária, desde que comprovada a responsabilidade da 
CONTRATADA. O valor correspondente deverá ser descontado na fatura mensal. 
 
18.8 – Nenhum pagamento será efetuado à licitante devedora, enquanto pendente 
de liquidação, qualquer obrigação financeira que eventualmente lhe tenha sido 
imposta como penalidade. 
 
18.9 - Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes 
na assinatura do contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora 
contratados, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na 
conformidade do disposto no Art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
 
18.10 - Na hipótese de renovação do contrato ocorrer após 12 (doze) meses o 
reajuste ocorrerá com base na variação do Índice Nacional de Custo da Construção 
– INCC elaborado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, contando a partir da data de 
apresentação da proposta da CONTRATADA. 



 

 
18.11 – A CONTRATADA deverá apresentar à Gerência Financeira, para fins de 
pagamento, os seguintes documentos atualizados: 
 
I. Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e da 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN); 
II. Certidão de Regularidade com o FGTS; 
III. Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Municipais; 
IV. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedidas pela Justiça do Trabalho. 
V. Prova da regularidade com a Fazenda do Estado ou do Distrito Federal; 
VI. Matrícula CEI da obra; 
VII. Boletins de medição devidamente atestados pela Secretaria de 
Desenvolvimento e Infraestrutura do município, com a respectiva Nota Fiscal e 
Recibo; 
VIII. Apresentação das guias de recolhimento (INSS e FGTS) referente à folha de 
pagamento dos funcionários registrados para os serviços objeto da presente 
Tomada de Preços. 
 
19.0 – DO RECEBIMENTO DA OBRA 

 

19.1 – O objeto deverá ser recebido: 

 

I. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias 

consecutivos da comunicação por escrita do contratado; 

 

II. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 

decurso do prazo de 90 (noventa) dias consecutivos de observação, ou vistoria 

que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o 

disposto no Artigo 69 da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

19.2 – 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 

Termo de Recebimento Provisório. 

 

19.3 – O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em 

qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em 



 

contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

 
20.0 – DAS PENALIDADES 
 
20.1 – A CONTRATADA ficará sujeita à multa correspondente a 0,5% (cinco 

décimos por cento), do valor total contratual, pelo inadimplemento de qualquer 

obrigação contratual. 

 

20.2 – Pela inexecução total do contrato, a CONTRATADA ficará sujeito à multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. 

 

20.3 – Pela inexecução parcial do contrato, a CONTRATADA ficará sujeito à 

multa de 10% (dez por cento), sobre o valor não executado. 

 

20.4 – As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, 

ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem 

prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

 

20.5 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar 

da data do recebimento da comunicação enviada pela Prefeitura Municipal de 

Trindade/PE. 

 

20.6 – A(s) multa(s) dessa cláusula poderá(ão) ser descontada(s) do(s) 

pagamento(s) devidos pela PMT-PE; da garantia contratual; ou, cobrada 

diretamente da empresa, amigável ou judicialmente e poderá(ão) ser aplicada(s) 

cumulativamente com as demais sanções já previstas. 

 
21.0 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
21.1 – Fica assegurado ao Município de Trindade, o direito de, no interesse da 
administração, sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou 
indenização: 
 

a) Adiar a data de abertura das propostas à presente licitação, dando 
conhecimento aos interessados através de fax ou telegrama, com 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data inicialmente 
marcada; 

b)  Aceitar ou rejeitar qualquer proposta, revogar o processo licitatório, por 
razões de interesse público decorrentes de fatos superveniente, 
devidamente comprovados, e/ou anulá-lo por ilegalidade, de oficio ou 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 



 

fundamentado, a qualquer tempo antes da adjudicação dos serviços; 
c) Alterar as condições desta licitação, as especificações e qualquer 

documento pertinente a esta licitação, desde que fixe novo prazo para 
apresentação das propostas. 

 
21.2 – Decairá do direito de impugnar os termos da presente tomada de preços o 
licitante que, tendo-a aceita sem objeção, venha a apontar, depois da abertura dos 
envelopes de habilitação e proposta, falhas ou irregularidades. Qualquer 
impugnação deverá ser efetuada por escrito e protocolada na Comissão 
Permanente de Licitação no endereço constante no preâmbulo do Edital. 
 
21.3 – É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, da execução dos 
serviços que forem adjudicados em consequência desta licitação, sem expressa 
autorização da PMT-PE. 
 
21.4 – Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta 
licitação, na modalidade de Tomada de Preços, serão prestados pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Trindade - 
PE, sito na Av. Central Sul, nº567, Centro, Trindade/PE, Fone: (087) 3870-1156, 
local onde o presente edital poderá ser adquirido, através solicitação pelo e-mail 
licitacao@trindade.pe.gov.br ou através de dispositivo digital (Pen drive, CD, Etc.) 
trazido pelo licitante interessado e no site http://www.trindade.pe.gov.br/. 
 
21.5 – O não comparecimento do licitante a qualquer ato de abertura dos 
envelopes, ou a falta de sua assinatura na respectiva ata, implicará na aceitação das 
decisões da Comissão Permanente de Licitação. 
 
21.6 – A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das 
normas constantes do presente certame. 
 
21.7 – A Comissão Permanente de Licitação, através de qualquer dos seus 
membros, poderá autenticar a cópia de documento, à vista da apreciação do 
respectivo original, até às 12h do último dia útil da data marcada para 
abertura do certame. É vedada a apresentação de documento reproduzido 
em fax símile. 
 
Trindade - PE, 08 de novembro de 2021. 
 
 
 

MARIA RENATA FERNANDES DE SOUSA LINS 
Presidente da CPL 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021  
PROCESSO LICITATÓRIO N° 056/2021  

 
ANEXO I 

 

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

A Iluminação Pública é de fundamental importância para o desenvolvimento social 

e econômico dos municípios e constitui-se num dos vetores importantes para a 

segurança pública dos centros urbanos, no que se refere ao tráfego de veículos e de 

pedestres e à prevenção da criminalidade, além de valorizar e ajudar a preservar o 

patrimônio urbano, embelezando o bem público e propiciando a utilização noturna 

de atividades como lazer, comércio, cultura.  

O desgaste dos materiais que compõem o Sistema de Iluminação Pública, aéreo e 

subterrâneo, tais como: postes, luminárias, braço de luminárias, relé, reatores, 

cabos, fios, ferragens e acessórios, com o passar do tempo é necessário à sua 

reposição, sob pena de apresentarem defeitos, sendo que, a solução é a prevenção 

por meio de serviços operacionais, que incluem a manutenção preventiva e 

corretiva.  

Diante desse contexto, fica clara a necessidade da Administração Municipal atuar 

com agilidade e eficiência na execução da conservação do Sistema de Iluminação 

Pública, uma vez que é seu dever e responsabilidade organizar e prestar os 

serviços de interesse local, sendo que a iluminação pública se constitui como uma 

das principais atribuições da Prefeitura Municipal de Trindade. 

 

1.0 -Objeto 

1.1 - Contratação de empresa especializada em engenharia elétrica para a 

execução de serviços operacionais do Parque de Iluminação Pública do 



 

Município de Trindade, incluindo atividades preventivas e corretivas, nos termos 

e especificações qualitativas e quantitativas constantes nas Planilhas em anexo, 

abrangendo todas as aéreas urbana (Sede e Distritos) do município de Trindade-

PE, observando os padrões vigentes da concessionária de energia elétrica do 

Estado de Pernambuco (CELPE), Acordo Operativo Nº CAPT 027/214, DE 

28/01/2015, efetuado entre a CELPE/Prefeitura Municipal de Trindade e normas 

ABNT inerentes as atividades acima mencionadas. 

 

1.2 - Os quantitativos de pontos de iluminação pública foram definidos baseados 

em informações fornecidas através de um diagnóstico, em anexo. 

 

2.0 - Ativo Imobilizado em Serviço – AIS 

2.1 -  A Secretaria de Infraestrutura é responsável pelo Sistema de Iluminação 

Pública do município de Trindade, exercendo essencialmente o planejamento e o 

controle de todos os serviços, em particular as atividades de fiscalização dos 

trabalhos prestados pelas empresas contratadas, e de inspeções de operação e 

manutenção de materiais.  

Todos os materiais empregados são previamente aprovados e seguem 

especificações técnicas próprias para garantir a durabilidade e a facilidade de 

instalação e manutenção.  

 

2.2 – A Secretaria de Infraestrutura, além de atuar no sentido de manter e ampliar 

o Sistema de Iluminação Pública municipal, procura estar atento a projetos que 

podem proporcionar desenvolvimento tecnológico e ações que visam aumentar a 

eficiência do parque instalado, promovendo o aumento da luminosidade conjugado 

com a redução no consumo de energia. 

 

2.3 -  O Sistema de Iluminação Pública registrado como o Ativo Imobilizado em 

Serviço é de 1.967(mil novecentos e sessenta e sete) pontos, conforme cadastro da 

Concessionaria de Energia Elétrica. 

 

2.4 – Conforme informações da Concessionária de Energia Elétrica do Estado de 

Pernambuco-CELPE, instaladas em postes de concreto e ferro, ficam assim 

distribuídas: 

RESUMO PARQUE ILUMINAÇÃO PÚBLICA _TRINDADE 

TIPO DESCRIÇÃO QUANT % 

HL Lâmpada Halógena 3 0,2% 



 

LD Lâmpada Led 19 1,0% 

ME Lâmpada Metálica 587 29,8% 

MS Lâmpada Mista 3 0,2% 

PL Fluorescente Compacta 94 4,8% 

VM Lâmpada Vapor  Mercúrio 332 16,9% 

VP Lâmpada Vapor de Sódio Alta Pressão 185 9,4% 

VS Lâmpada Vapor de Sódio 744 37,8% 

TOTAL 1.967 100,0% 

 

3.0 - Definições 

 

3.1 -Iluminação Pública: Serviço público que tem por objetivo exclusivo iluminar 

os logradouros públicos, de forma periódica, contínua ou eventual. 

 

3.2 - Iluminação Pública Convencional: É a Iluminação Pública instalada em 

postes da rede de distribuição padrão. 

 

3.3 - Iluminação Pública Especial: É a Iluminação Pública Instalada em postes 

especiais com características fora dos padrões da rede de distribuição estabelecida 

pela Distribuidora. 

 

3.4 - Instalações de Iluminação Pública: Conjunto de equipamentos utilizados 

exclusivamente na prestação do serviço de iluminação pública. Entende-se como 

equipamentos: Cintas, ferragens de fixação, condutores, conectores elétricos, 

braços de sustentação, luminárias integradas, luminárias abertas, lâmpadas, relé 

fotoelétricos/eletrônicos, equipamentos auxiliares (kit removível, reator, suporte); 

 

3.5 - Via Pública: Toda área de terreno destinada ao trânsito público e assim 

reconhecida pelos poderes competentes; 

 

3.6 - Logradouro: Em urbanismo é um espaço público reconhecido oficialmente 

de cada município. São os espaços livres como as ruas, avenidas, praças e jardins, 

etc., destinados ao uso comum dos cidadãos e à circulação de veículos. 

 

4.0 - Condições da Contratação 

 



 

4.1 - A duração do contrato para a execução dos serviços será de 12 (doze) meses a 

partir da assinatura do contrato, com a possibilidade de renovação por parte da 

CONTRATANTE pelo mesmo prazo. 

 

4.2 - Referência – Resoluções ANEEL e Normas Técnicas Vigentes: 

 Resolução Normativa nº 414/2010 (Estabelece as Condições Gerais de 

Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada) 

 Resolução Normativa nº 479 (Altera a Resolução Normativa nº 414, de 9 de 

setembro de 2010, que estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de 

Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada) 

 Resolução Normativa nº 499 Aprova o Módulo 9 – Ressarcimento de Danos 

Elétricos dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema 

Elétrico Nacional – PRODIST e altera a Resolução Normativa nº 414, de 9 de 

setembro de 2010) 

 DIS-NOR-037-Projeto de Rede de Distribuição de Iluminação Pública-

NEOENERGIA/CELPE de 06/07/2021 

 NOR.DISTRIBU-ENGE-0079-Incorporação de Redes de Distribuição de 

Energia Elétrica Construídas por Terceiros- NEOENERGIA/CELPE de 

11/09/2017 

 ESP. DISTRIBU-ENGE-0019- Especificação de Transformadores de 

Distribuição- NEOENERGIA/CELPE  

 DIS-ETE-011– Poste Concreto Armado para Rede de Distribuição 

 DIS-NOR-014- Projeto de Rede de Distribuição Aérea Multiplexada de Baixa 

Tensão REV 01 

 NOR-DISTRIBU-ENGE-0164-Construção de Rede de Distribuição Por 

Terceiros 

 DIS-NOR-018-Estruturas para Redes de Distribuição Aéreas com 

Condutores Nus até 36.2 kV  

 Contrato de Prestação de Serviço Público de Energia Elétrica Para 

Consumidores Titulares de unidades Consumidoras do Grupo B, Nº 

182/2020. 

4.3 - Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho 

 NR-1    - Disposições Gerais 

 NR-6    - Equipamento de Proteção Individual - EPI 

 NR-10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade 

 NR-11  - Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais 



 

 NR-12  - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos (anexo XII-

Equipamentos de guindar para elevação de pessoas e realização de 

trabalhos em altura) 

  NR 16  - Atividades e Operações Perigosas (Anexo 4-Atividades e operações 

perigosas) 

 NR 35  - Trabalho em Altura. 

                   E quaisquer outras normas de segurança do trabalho pertinentes. 

 

5.0 -Gestão da Iluminação Pública  

              Caberá a Prefeitura Municipal de Trindade: 

5.1 -Emissão das Ordens de Serviço (OS) setorizadas através do sistema de 

reclamação e através do teleatendimento, acompanhado pelo usuário através 

de número de protocolo; 

 

5.2 -Acompanhamentos das Ordens de Serviços (OS) distribuídas para contratada 

com o controle dos prazos de execução, através de fiscalização da Prefeitura 

Municipal de Trindade; 

6.0 - Obrigações da Contratada 

 6.1 - A empresa contratada deverá indicar um profissional habilitado, Engenheiro 

Eletricista, com responsabilidade técnica pertinente ao objeto licitado. 

 

 6.2 - Por ocasião da ordem de serviço inicial, a empresa contratada compromete-

se a apresentar junto ao Poder Público Municipal (Setor de contratos) a ART 

(Anotação de Responsabilidade Técnica), relativo ao objeto licitado do profissional 

habilitado (Engenheiro Eletricista) que atuará como responsável técnico da 

empresa, número da cédula de identidade (RG) e o número do CPF, bem como 

deverá ser apresentado prova de registro e quitação junto ao CREA. 

 

 6.3 - A empresa contratada deverá apresentar um local de trabalho compatível 

com os serviços que deverão ser realizados, indicando telefone para contato, 

condições de armazenamento de materiais. 

 

6.4 - Até a data da emissão da Ordem de Serviço inicial, a contratada deverá 

viabilizar a vistoria de todos os veículos e equipamentos adequados e em perfeitas 

condições operacionais a serem atualizados na execução dos serviços no sistema 

de iluminação do município de Trindade. 



 

 6.5 - Serão de responsabilidade da CONTRATADA o transporte, guarda, manuseio 

e utilização dos materiais, bem como a contratação, as suas expensas, da mão de 

obra, veículos e equipamentos necessários a prestação dos serviços. 

 

6.6 - A empresa contratada deverá obedecer às normas técnicas da concessionária 

de energia elétrica, ABNT em suas últimas versões e Acordo Operativo Nº CAPT 

027/214, DE 28/01/2015. 

 

6.7 -  Caberá a contratada, informar ao fiscal designado pela Prefeitura Municipal 

de Trindade todos os serviços executados no sistema de iluminação pública em 

Ordens de Serviços fornecidas e elaboradas pelo Poder Público Municipal sempre 

em cumprimento às normas aplicadas a esse contrato e as determinações do 

contratante. 

 

6.8 - Durante a execução do objeto do contrato e até o seu recebimento definitivo, 

assume a CONTRATADA integral responsabilidade pelos danos que causar ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, e representantes na execução dos serviços, 

isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em 

decorrência dos mesmos. 

 

6.9 - A empresa contratada deverá devolver todos os materiais retirados do 

sistema de iluminação pública em local designado pela Prefeitura Municipal de 

Trindade para o destino final. 

 

 6.10 - Em caso da necessidade e apoio de outros serviços públicos nas esferas 

municipal e estadual para a efetivação das ordens de serviços tais como: trânsito, 

imprensa, polícia militar, guarda municipal e outros, as mesmas deverão ser 

comunicadas previamente pela Prefeitura Municipal de Trindade. 

6.11 - Comparecer sempre que o CONTRATANTE solicitar, a seus escritórios ou em 

outro local indicado, o Responsável Técnico da Empresa, para examinar e prestar 

esclarecimentos sobre eventuais problemas relacionados ao objeto do contrato. 

 

6.12 - Manter o CONTRATANTE atualizado, de todos os serviços executados e com 

programação para execução. 

 

6.13 - Desenvolver os seus trabalhos em regime de colaboração com o 

CONTRATANTE, acatando as orientações e decisões dos profissionais que 

respondem pelos serviços de ordem pública e planejamento do município de 

Trindade. 



 

 

6.14 - A CONTRATADA deverá disponibilizar um serviço de comunicação, 

objetivando facilitar os contatos entre as partes envolvidas. 

 

6.15 - A Contratada obriga-se a comunicar à Prefeitura, todas as circunstâncias ou 

ocorrência que, constituindo motivos de força maior, impeçam ou venha a impedir 

a correta execução dos serviços. 

 

6.16 - A Contratada é obrigada a zelar pelo patrimônio municipal, objeto do 

presente, assumindo responsabilidades pela sua integridade, responsabilizando-se 

pelos seus agentes ou por terceiros. 

 

6.17 – Às atividades diárias da contratada está vinculada a disponibilidade de 

materiais fornecidos pela Prefeitura Municipal de Trindade. 

 

7. 0 - Obrigações da CONTRATANTE 

7.1 - Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA. 

 

7.2 - Designar servidor responsável para fiscalização e acompanhamento do 

contrato. 

 

7.3 - Fornecer a Contratada todas às informações, esclarecimentos, documentos e 

demais condições necessárias à execução do Contrato, notificando, se assim for o 

caso, eventuais imperfeições e/ou irregularidades constatadas no contrato, 

visando adoção de medidas corretivas necessárias. 

 

7.4 - A aquisição dos materiais elétricos para manutenção no sistema de 

iluminação pública, será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Trindade, 

através da Secretaria de Infraestrutura, mantendo um estoque fixo mensal para o 

objetivo. 

 

7. 5 - Disponibilizar uma pessoa no horário comercial para fazer operar o sistema 

de Gestão da Iluminação Pública. Como: 

a) Atender reclamações da população inerente ao sistema de iluminação 

pública; 

b) Emitir Ordens de serviços; 

c) Controlar materiais novos aplicados e retirados do sistema de iluminação 

pública; 

d) Controlar as equipes de campo, observando o início e término dos serviços; 



 

e) Controle do estoque fixo mensal de materiais; 

f) Atendimentos feitos no prazo e fora do prazo  

8.0 - Requisitos para Execução dos serviços 

 

8.1 - A manutenção, operação e modernização do parque de iluminação pública, 

tem por objetivo atingir o nível de qualidade dos serviços especificados neste 

termo, através de ações corretivas com manutenção de veículos e equipamentos, 

materiais e ferramentas que se façam necessárias. 

 

8.2 - Entende-se manutenção corretiva toda atividade realizada com o objetivo de 

reparar os defeitos ocorridos nas instalações elétricas da iluminação pública. 

9.0 – Do Escopo dos Serviços 

 

9.1 - Os serviços a serem realizados englobam a manutenção corretiva e preventiva 

correspondendo a todas as atividades necessárias para que a Rede de Iluminação 

Pública desempenhe sua função e opere em condição normal, padronizada e de 

segurança, em detrimento das ocorrências comuns de queima, falha, acidente, 

furto, vandalismo, instalação inadequada ou desempenho deficiente. 

 

9.2 - A Contratada deverá disponibilizar ao município de segunda a sexta feira, no 

horário comercial, das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas, a seguinte 

infraestrutura: 

 01 (uma) equipe turma leve, composta de 01 (um) eletricista, 01 (um) 

ajudante e 01(um) eletrotécnico; 

 01(um) Caminhonete com escada de elevação 

 01 (um) caminhão guindauto com cesto; 

 Software de Gestão da Iluminação Pública. 

 

9.3 - Os membros das equipes deverão está devidamente uniformizados com 

identidade visual própria associada à identidade do município, providos de todos 

os EPI’s (equipamento de proteção individual, EPC’s (equipamentos de proteção 

coletiva) e ferramentas necessárias e outras exigências das Normas 

Regulamentadores, de modo a evidenciar que os serviços estão sendo prestados ao 

Município de Trindade. As despesas necessárias para cumprir com o que foi 

solicitado no presente item, serão custeadas pela Contratada. 

 

9.4 - Os veículos deverão conter a logomarca da empresa, destacando “A SERVIÇO 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE”. As despesas necessárias para 



 

cumprir com o que foi solicitado no presente item, serão custeadas pela 

Contratada. 

 

9.5 -  Veículo com cesto aéreo hidráulico com alcance de 12 (doze) metros de 

altura, sapatas estabilizadoras, com capacidade mínima para 140 Kg. 

 

9.6 -Deverá possuir 01 (um) veículo, carroceria com cumprimento para 

acomodação de ferramentas, equipamentos e materiais (novos e substituídos), 

porta escada. 

 

9.7 - O veículo com cesto aéreo apresentado para a realização dos serviços, deverá 

estar em perfeita condições de funcionamento e conservação, providos com itens 

de segurança veicular: 

a) Faixas refletivas, conforme Código Brasileiro de Trânsito; 

b) Aviso sonoro de marcha ré; 

c) Cones de sinalização de trânsito com altura mínima de 75cm nas cores 

laranja e branca, refletivos com no mínimo 06 (seis) peças por veículo. 

           As ferramentas devem atender a classe de isolação exigida na NR-10 e 

demais requisitos de segurança. 

 

10.0 - Prazo de Execução dos Serviços 

10.1 - A empresa CONTRATADA deverá realizar as intervenções necessárias no 

sistema de iluminação pública com defeitos, dentro dos prazos previstos: 

a) Para instalações de iluminação pública fora de funcionamento, a Contratada 

deverá efetuar a manutenção nas instalações elétricas no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas após a comunicação e expedição da Ordem de Serviço do setor 

competente da Prefeitura Municipal de Trindade; 

b) Para 02 (duas) instalações de iluminação pública ou mais, consecutivos e 

defeituosos num mesmo logradouro e outros definidos a critério da Prefeitura, a 

contratada deverá efetuar a manutenção corretiva no prazo de 24 horas após a 

comunicação e expedição da Ordem de Serviço do setor competente da Prefeitura 

Municipal de Trindade. 

 

11.0 - Das Ordens de Serviços e Relatórios de Manutenção    

 

11.1 - A empresa contratada deverá possuir uma estrutura administrativa, que 

possibilite o controle das ordens de serviços recebidas (emitidas pela Prefeitura), 

controle das ordens de serviços executadas, registro de intervenções, controle de 



 

materiais utilizados, controle de materiais substituídos /recebidos e demais 

serviços. Diariamente, a contratada deverá enviar para Prefeitura Municipal de 

Trindade, todos os dados das ordens de serviços referentes as realizações dos 

serviços de manutenção corretiva. 

 

11.2 - A empresa contratada deverá realizar de forma clara e precisa as 

informações dos serviços realizados, entre elas: 

a) Tipo de manutenção realizada, qual o procedimento adotado; 

b) Local da realização da manutenção; 

c) Data e hora de início e término da realização da manutenção 

corretiva; 

d) Protocolo/OS do solicitante quando manutenção corretiva; 

e) Equipe de manutenção que realizou a manutenção (nome do 

eletricista e identificação do veículo); 

f) Motivo da solicitação e problema constatado; 

g) Material utilizado para manutenção na iluminação pública; 

h) Outros dados que a Prefeitura julgue necessários para correta 

compreensão dos serviços executados. 

11.3 - A empresa contratada deverá fornecer um relatório semanal de todos os 

serviços realizados, discriminando todos os procedimentos executados e 

materiais utilizados pela equipe de manutenção preventiva e corretiva. Esses 

relatórios deverão ser assinados pelo responsável técnico da contratada; 

 

11.4 - Os dados deverão permanecer armazenados por todo o período 

contratual, transferidos diariamente a Prefeitura. E sempre que solicitado por 

ela, acompanhados de documentos da sua estrutura e relacionamentos, em 

formato e meio a ser acordado no início das atividades. 

 

12.0 - Critérios de Medição 

 

A medição dos serviços realizados, deverá ser apresentada mensalmente, no 

primeiro dia útil do mês subsequente, para análise e posterior aprovação do fiscal 

da Prefeitura Municipal de Trindade e liberação para pagamento. 

 

13.0 - Segurança do Trabalho 

 

13.1 - A CONTRATADA, por imperativo de ordem e segurança, obriga-se a prover 

de sinalização os locais dos serviços, colocando nos locais de trabalho, antes do seu 



 

início, cones, cavaletes e demais instrumentos de sinalização, como também placas 

indicativas das mesmas, sem ônus para a CONTRATANTE. 

 

13.2 - A CONTRATADA deverá providenciar, sob penas cabíveis, o uso de 

equipamentos de segurança obrigatórios, de acordo com as normas legais 

pertinentes, o qual deverá ser observado rigorosamente na execução dos serviços 

objeto do contrato. 

 

13.3 - Antes da emissão da ordem de Serviço inicial, objeto desta licitação, a 

CONTRATADA deverá obrigatoriamente, apresentar a fiscalização do Poder 

Público Municipal competente, cópia dos seguintes documentos: 

a) Comprovante da participação dos trabalhadores no treinamento de 

segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade e Curso 

Complementar-Segurança no Sistema Elétrico de Potência (SEP) e em suas 

proximidades, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas por cada 

curso, conforme previsto no anexo III (itens 1 e 2) da NR-10. 

b) Comprovação de participação do trabalhador em operação de guindar para 

elevação de pessoas e realização de trabalhos em altura, anexo 12, NR-12. 

c) Comprovação de participação dos trabalhadores no treinamento de 

trabalho em altura, conforme NR-35. 

14.0 – Das disposições Finais 

 

14.1 - A Secretaria de Infraestrutura de Trindade, através do fiscal competente, 

reserva-se no direito de efetuar inspeções diurnas e/ou noturnas, para comprovar 

se as manutenções corretivas no parque de iluminação pública do município estão 

sendo devidamente realizadas e os materiais novos estão sendo aplicados de 

acordo com a respectiva ordem de serviço. 

 

 14.2 - Qualquer serviço que apresente defeitos, vícios ou incorreções reveladas 

durante a execução dos serviços, deverão ser prontamente refeitos, corrigidos, 

removidos e/ou substituídos pela CONTRATADA, tão logo seja expedida por parte 

da fiscalização a respectiva notificação, livre de qualquer ônus financeiro para 

CONTRATANTE. 

 

 14.3 - Caso constatado que a empresa não esteja realizando sem justificativa 

técnica as devidas manutenções no sistema de iluminação pública no prazo 

estabelecido, a Prefeitura tomará as medidas legais, através de notificação com a 

providências cabíveis à empresa contratada. 



 

 

 

José Carlos Matos Júnior 

ENGENHEIRO CIVIL CREA-PE Nº 160141972-4 
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ANEXO II 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS 
(Emitida pela licitante) 

 
 
 
À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL TRINDADE.  
 
 
 
Declaro, em atendimento ao previsto na Tomada de Preço nº. 003/2021, que eu, 
__________________________, portador (a) do CPF (MF) nº. ______________ e inscrito(a) no 
CREA/___ sob o nº. __________________, representante da empresa 
_______________________________, estabelecida no(a) ______________________________ como 



 

seu(ua) representante legal para os fins da presente declaração, compareci perante 
o representante da Secretaria de Infraestrutura e vistoriei os locais onde serão 
executados os serviços, tomando plena ciência das condições e peculiaridades 
existentes. Declaro ainda que tenho ciência da relação de serviços a executar, bem 
como de todas as implicações técnicas e financeiras da execução dos serviços.  
 
Local e data  
____________________________________________  
 
Assinatura e carimbo  
(Representante Legal)  
 
Visto: 
_______________________________________  
Representante da Secretaria de Infraestrutura  
 
Observação: Emitir em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO III 
 
 
 

ORÇAMENTO BASE 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PROPOSTA DE PREÇO 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO  

MUNICÍPIO DE TRINDADE-PE 

ÍTE
M 

DESCRIÇÃO 
UNI

D 
QUAN

T. 

P.UNIT. 
C/ BDI 

(R$) 

TOTAL 
(R$) 

1 
ELETRICISTA (MENSALISTA) MÊ

S 
12,00 

4.488,4
8 

53.861,72 

2 
AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA) MÊ

S 
12,00 

3.494,4
8 

41.933,71 

3 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊ

S 
3,00 

6.286,4
9 

18.859,46 



 

4 

GUINDASTE COM CESTO, ACOPLADO SOBRE 
CAMINHAO CARROCERIA,CAPACIDADE DO 
CESTO PARA 01 PESSOAOU 100 KG E 
ALCANCE VERTICAL MAXIMO DE 8,60 M 
COM MAO DE OBRA D0 OPERADOR E 
COMBUSTIVEL. (SERVICO DIURNO) 

Hor
a 

2.400,
00 

256,08 
614.595,2

6 

5 

GUINDASTE SEM CESTO COM CAPACIDADE 
DE CARGA MÁXIMA DE 2235KGF E 
ALCANCE VERTICAL MÁXIMO DE 8,60M 
ACOPLADO SOBRE CAMINHÃO 
CARROCERIA COM MÃO DE OBRA 
OPERADOR E COMBUSTÍVEL (SERVIÇO 
DIURNO) 

Hor
a 

1.100,
00 

254,10 
279.505,6

4 

TOTAL GERAL PARA 12 MESES 
1.008.755

,78 
TOTAL GERAL MENSAL 84.062,98 

 
 
 
 

COMPOSIÇÃO GERAL 

         
COMPOSIÇÃO 01 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO DE MÃO DE OBRA 

Referência: 06/2021 

Fontes: SINAPI 

Função 

Código 
Mão de 

Obra 
SINAPI 

Salário 
Mês com 

Leis 
Sociais de 

46,34% 
(Mensalis

ta) 
(R$) 

Salár
io 

sem 
Leis 

Socia
is 

(R$) 

Salári
o com 

BDI  
29,76

% (R$) 

Adicio
nal 

Pericul
. 30%   

Valor 
Adicio

nal 
Pericul
. 30% 
(R$) 

Salario 
Total 

Mensal 
(R$) 

BDI+30% 
Peric. 

Salario 
Total 
Anual 
(R$) 

Eletricista (Mensalista) 101399 
3.459,06   

4.488,4
8 0,30 0,00 4.488,48 

53.861,
72 

Ajudante de Eletricista (Mensalista) 101375 
2.693,03   

3.494,4
8 0,00 0,00 3.494,48 

41.933,
71 

TOTAL GERAL PARA 12 (DOZE) MESES 

95.795,
42 

TOTAL GERAL MENSAL  

7.982,9
5 

         Encargos Sociais de 46,34% - SINAPI COM 
DESONERAÇÃO 

       



 

BDI : 29,76% 
       

COMPOSIÇÃO 02 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Função 

Código 
Mão de 

Obra 
SINAPI 

Salário 
Mês com 

Leis 
Sociais de 

46,34% 
(Mensalis

ta) 
(R$) 

Salár
io 

sem 
Leis 

Socia
is 

(R$) 

Salári
o com 

BDI  
29,76

% (R$) 

Adicio
nal 

Pericul
. 30%   

Valor 
Adicio

nal 
Pericul
. 30% 
(R$) 

Salario 
Total 

Mensal 
(R$) 

BDI+30% 
Peric. 

Salario 
Total 
Anual 
(R$) 

Engenheiro Eletricista (Mensalista) 101404 
15.653,13   

20.311,
50 0,00 0,00 20.311,50 

60.934,
50 

Eletrotécnico(Mensalista) 101401 
3.725,68   

4.834,4
4 0,30 0,00 4.834,44 

14.503,
33 

TOTAL GERAL PARA 3 (TRÊS) MESES 

75.437,
83 

TOTAL GERAL MENSAL  

6.286,4
9 

         
COMPOSIÇÃO 03 

 REFERÊNCIA : JULHO/2018 

 FONTE: EMLURB  

 
DISCRIMINAÇÃO 

UNIDAD
E 

QUANT. PROD 
IMPRO

D 
P.UNIT. 
PROD 

P.UNIT. 
IMPR 

P.TOTAL 

 
Fornecimento de guindaste com 
cesto, acoplado sobre caminhão 
carroceria, capacidade do cesto para 
1 pessoa ou 100 Kg e alcante vertical 
máximo de 8,60 m, com mão de obra 
do operador e combustível (serviço 
diurno) Hora 2.400,00     197,35   

473.640,0
0 

   
473.640,0

0 

 MATERIAL 

 
DISCRIMINAÇÃO 

UNIDAD
E 

QUANT. PROD 
IMPRO

D 
P.UNIT. 
PROD 

P.UNIT. 
IMPR 

P.TOTAL 

               0,00 

 SUB-TOTAL 0,00 

 SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 

 DISCRIMINAÇÃO 
UNIDAD

E 
QUANT. PROD 

IMPRO
D 

P.UNIT. 
PROD 

P.UNIT. 
IMPR 

P.TOTAL 

               0,00 

 SUB-TOTAL 0,00 

 MÃO DE OBRA 

 
DISCRIMINAÇÃO 

UNIDAD
E 

QUANT. PROD 
IMPRO

D 
P.UNIT. 
PROD 

P.UNIT. 
IMPR 

P.TOTAL 

               0,00 

 SUB-TOTAL 0,00 

 



 

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000         CUSTO 
473.640,0

0 

             
TOTAL 

- R$ 
473.640,0

0 

 BDI                % 29,76%   
140.955,2

6 

 TOTAL DO SERVIÇO - R$ 
614.595,2

7 

 
         

COMPOSIÇÃO 04 

 REFERÊNCIA: JULHO/2018 

 FONTE: EMLURB  

 
DISCRIMINAÇÃO 

UNIDAD
E 

QUANT. PROD 
IMPRO

D 
P.UNIT. 
PROD 

P.UNIT. 
IMPR 

P.TOTAL 

 
Fornecimento de guindaste sem 
cesto, acoplado sobre caminhão com 
capacidade de carga máxima de 
22535 KGF e alcance verticaç 
máximo de 8,60 m, acolplado sobre 
caminhão carroceria com mão de 
obra do operador e combustível 
(serviço diurno) Hora 1.100,00     195,82   

215.402,0
0 

 SUB-TOTAL 
215.402,0

0 

 MATERIAL 

 
DISCRIMINAÇÃO 

UNIDAD
E 

QUANT. PROD 
IMPRO

D 
P.UNIT. 
PROD 

P.UNIT. 
IMPR 

P.TOTAL 

               0,00 

 SUB-TOTAL 0,00 

 SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 

 DISCRIMINAÇÃO 
UNIDAD

E 
QUANT. PROD 

IMPRO
D 

P.UNIT. 
PROD 

P.UNIT. 
IMPR 

P.TOTAL 

               0,00 

 SUB-TOTAL 0,00 

 MÃO DE OBRA 

 
DISCRIMINAÇÃO 

UNIDAD
E 

QUANT. PROD 
IMPRO

D 
P.UNIT. 
PROD 

P.UNIT. 
IMPR 

P.TOTAL 

               0,00 

 SUB-TOTAL 0,00 

 PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000         CUSTO 
215.402,0

0 

             
TOTAL 

- R$ 
215.402,0

0 

 BDI                % 29,76%   64.103,64 

 TOTAL DO SERVIÇO - R$ 
279.505,6

5 

 
         

TOTAL GERAL COMPOSIÇÕES (01+02+03+04) 
1.065.334

,17 

  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

Obra: 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO  
MUNICÍPIO DE TRINDADE-PE 

Local: MUNICÍPIO DE TRINDADE     Data: 31/08/2021 

Municipio: TRINDADE-PE       BDI: 29,76% 

         COMPOSIÇÃO DE BDI  (tabela SINAPI Desonerada) 

 
        

 
        

 
 

ITEM COMPONENTE DO BDI     VALOR 
 

 
 

Seguro + Garantias       0,51% 
 

 
 

Riscos       1,97% 
 

 
 

Despesas Financeiras       1,11% 
 

 
 

Adminstração Central       5,92% 
 

 
 

Lucro       9,51% 
 

 
 

Tributos       7,50% 
 

 
 

  ISS 5,00%       
 

 
 

  PIS 0,17%       
 

 
 

  COFINS 0,80%       
 

 
 

  CSLL 0,68%       
 

 
 

  IRPJ 0,85%       
 

 
 

TOTAL DO BDI      29,76% 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA 

CÓDIG
O 

DESCRIÇÃO 
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO 

HORIST
A 

MENSALIST
A 

HORIST
A 

MENSALIST
A 

  
% % % % 

 
GRUPO A 

    
A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80% 

 
GRUPO B 

    
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,06% Não incide 18,06% Não incide 

B2 Feriados 4,33% Não incide 4,33% Não incide 

B3 Auxílio - Enfermidade 0,90% 0,69% 0,90% 0,69% 

B4 13º Salário 10,83% 8,33% 10,83% 8,33% 

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06% 



 

B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56% 

B7 Dias de Chuvas 2,18% Não incide 2,18% Não incide 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09% 0,11% 0,09% 

B9 Férias Gozadas 7,26% 5,58% 7,26% 5,58% 

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 

B Total 44,49% 15,34% 44,49% 15,34% 

 
GRUPO C 

    
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,43% 3,41% 4,43% 3,41% 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,08% 0,10% 0,08% 

C3 Férias Indenizadas 5,97% 4,59% 5,97% 4,59% 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,85% 2,96% 3,85% 2,96% 

C5 Indenização Adicional 0,37% 0,29% 0,37% 0,29% 

C Total 14,72% 11,33% 14,72% 11,33% 

 
GRUPO D 

    
D1 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo 
B 7,47% 2,58% 16,37% 5,65% 

 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo 
B sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS 
sobre Aviso Prévio  
Indenizado 0,37% 0,29% 0,39% 0,30% D2 

D Total 7,84% 2,87% 16,76% 5,95% 

  TOTAL(A+B+C+D) 83,85% 46,34% 
112,77

% 69,42% 
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ANEXO IV 

 
TERMO DE REFERÊNCIA  

 
1. OBJETIVO 

Contratação de empresa especializada em engenharia elétrica para a execução de 
serviços operacionais do Parque de Iluminação Pública do Município de 
Trindade, incluindo atividades preventivas e corretivas, nos termos e 
especificações qualitativas e quantitativas constantes nas Planilhas em anexo, 
abrangendo todas as aéreas urbana (Sede e Distritos) do município de Trindade-
PE, observando os padrões vigentes da concessionária de energia elétrica do 
Estado de Pernambuco (CELPE), Acordo Operativo Nº CAPT 027/214, DE 
28/01/2015, efetuado entre a CELPE/Prefeitura Municipal de Trindade e normas 
ABNT inerentes as atividades acima mencionadas. 
 

2. PREÂMBULO 

O sistema de Iluminação Pública tem seus projetos e especificações de materiais 
voltados especialmente para eficiência energética, redução de custos e 
atendimento aos requisitos fotométricos mínimos estipulados em normas, em 
especial a NBR (Norma Brasileira) 5101:1992. Entretanto, os benefícios de uma 
iluminação pública eficiente podem ser explorados também no sentido de 
melhorar a imagem de uma cidade, favorecendo o turismo, o comércio, o lazer 
noturno, melhorando a segurança pública no tráfego, sendo inclusive um indicador 
de desenvolvimento da mesma, todos os fatores de interesse do Poder Público 
Municipal. 
Este conceito, indiretamente proposto na própria Constituição Federal, foi e está 
sendo resgatado por muitos administradores públicos, favorecidos pela 
disseminação de conhecimento a respeito de várias alternativas tecnológicas 
aplicáveis aos sistemas de iluminação pública, apresentadas principalmente por 
fabricantes e fornecedores do setor. 



 

O município de Trindade, localizado no Sertão do Araripe, no Estado de 
Pernambuco, caracteriza-se por ser uma cidade conhecidade como a “Capital  
Estadual do Gesso. 
Administratamente o município é formado pela Sede, Povoados de Saco Verde, 
Mangueira, Bonita e Sítios vizinhos. 
O comércio em grande parte depende direta e indiretamente da comercialização da 
gipsita, que hoje é exportada para todas as regiões do Brasil, seja como rocha 
bruta, calcinado, placas ou bloquetes, sendo usado também na fabricação 
de cimento, fertilizante, na construção civil, na produção de obras de arte, etc. É 
responsável por 95% da produção nacional de gesso, com uma produção anual de 
2,5 milhões de toneladas. 
Trindade é muito conhecida por sua produção de gesso e pedra britada. É local de 
muitas paradas de caminhoneiros de todo o Brasil. 
Características Geográficas: Baseado no Censo Geográfico de 2019, o município 
apresenta: 
 

 Área total: 229,569 km² 

 População: 30.521 habitantes 

 Densidade: 132,9 habitantes/Km² 

 Clima: Semiárido 

 Altitude: 518 metros 

 
3. SITUAÇÃO ATUAL 

Durante o decorrer dos anos as manutenções preventivas, corretivas e os 
investimentos no parque de iluminação pública do município de Trindade foram 
abaixo das expectativas, tanto no período em que a concessionária de energia 
elétrica-CELPE era gestora, quanto nas administrações públicas passadas, 
acarretando vários problemas de ordens técnica, operacional e de segurança, 
gerando bastante insatisfações junto aos munícipes conforme podemos citar 
alguns pontos a seguir:  

 Miscelâneas de braços, lâmpadas em luminárias em todo o 

sistema de iluminação pública, descaracterizando todas as 

normas vigentes, gerando desconforto para a população, 

dificuldades na aquisição de materiais para manutenção, onde 

diversos itens não são mais encontrados no mercado para as 

devidas reposições; 

 As lâmpadas existentes no parque de iluminação pública são de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fertilizante


 

vapor de mercúrio, vapor metálico e vapor de sódio de alta 

pressão, todas de baixa eficiência em relação as adotas hoje; 

 Nos postes ornamentais (ferro), vários sistemas de aterramentos 

estão expostos, ou mesmo ausentes, podendo acarretar riscos de 

acidentes a população por eventuais descargas elétricas; 

 Caixas de inspeções quebradas ou sem tampa, expondo todos os 

cabos subterrâneos, inclusive com o acúmulo de lixos, levando 

riscos ao próprio sistema como para os transeuntes; 

 A maioria dos circuitos elétricos subterrâneos que atendem a 

iluminação pública dos postes ornamentais estão com bastante 

emendas, quer sejam por curto circuitos ou interferências de 

terceiros fazendo gambiarras, principalmente nos períodos 

festivos no município; 

 Caixas dos conjuntos de medições CELPE, em mau estado de 

conservação, propiciando riscos de acidentes; 

 Lâmpadas acessas durante o dia e apagadas durante à noite; 

 Diversas lâmpadas e luminárias quebradas por vândalos; 

 Na rede de distribuição da Concessionária existem muitos postes 

desprovidos de iluminação pública, inclusive sendo motivo de 

reclamação da população; 

As características das lâmpadas do parque de iluminação do Município de 
Trindade, conforme informações da Concessionária de Energia Elétrica- CELPE, 
ficam assim distribuídas:  

 

RESUMO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DETRINDADE 

TIPO DESCRIÇÃO QUANT % 

HL Lâmpada Halógena 3 0,2% 

LD Lâmpada Led 19 1,0% 

ME Lâmpada Metálica 587 29,8% 

MS Lâmpada Mista 3 0,2% 

PL Fluorescente Compacta 94 4,8% 



 

VM Lâmpada Vapor  Mercúrio 332 16,9% 

VP Lâmpada Vapor de Sódio Alta Pressão 185 9,4% 

VS Lâmpada Vapor de Sódio 744 37,8% 

TOTAL 1.967 100,0% 

 

 Fazendo uma breve análise, observamos que ainda existem 

bastantes     lâmpadas mistas e vapor de mercúrio, totalmente 

obsoletas para nossa realidade. 

 Outro aspecto a ser considerado é aplicação de lâmpadas 

fluorescentes compactas no sistema de iluminação pública, as 

quais são totalmente fora dos padrões, sendo utilizadas para 

outros fins. 

 A empresa contratada para prestar serviços no parque de 

Iluminação Pública do Município de Trindade, deverá  atualizar 

constantemente qualquer alteração de potência deverá ser 

realizada com autorização prévia do município como também 

deverá ser informada a conclusão da ordem de serviços via de 

ofício, a cada 30 (trinta) dias, com cópia à Secretaria de 

Infraestrutura com cópia ao Gabinete para posterior informação 

a CELPE, evitando assim notificações e multas; 

 Estima-se uma demanda urbana de iluminação pública não 

atendida de 45% do número de pontos de iluminação já 

existentes, como podemos citar alguns bairros como São 

Joaquim, São Geraldo I, II, III, IV, V e localidades do interior do 

município. A Concessionária de Energia Elétrica local vem 

expandindo o seu sistema elétrico, através de rede de 

distribuição em média e baixa tensão, para atender vários 

imóveis, porém desprovidas de iluminação pública, uma vez que 

é responsabilidade do Município efetuar a expansão e as 

instalações de luminárias nas diversas vias. A população 



 

reclama, com toda razão, já que vem pagando a Contribuição de 

Iluminação-CIP e não é contemplada com este benefício. 

 Os postes ornamentais em ferro existentes, encontram-se em 

diferentes estágios de conservação, necessitando de recuperação 

e em alguns casos de substituição; 

 O condutor subterrâneo em alguns setores é bastante antigo, 

necessitando de revisão e está sujeita constantemente a atos de 

vandalismo e roubo; 

 Existe a necessidade de elaboração de projetos para implantação 

de tecnologia LED, principalmente nas avenidas e praças, 

gerando economia e ofertando um design diferenciado aos 

ambientes; 

 Autoridade municipal está empenhada em melhorar a 

iluminação nos Bairros, povoados e área rural do município. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. FOTOS DE ALGUNS PONTOS CRÍTICOS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 

 



 

 
Figura 1 – Rede exposta 

 
Figura 2 – Cabos expostos 

 
Figura 3 – Caixa de inspeção sem tampa e 

lixo 

 
Figura 4 – Cabo exposta 



 

 

 

 
Figura 5 –Poste sem luminária 

 
Figura 6 – Luminária fora de padrão 



 

 
 

 

 
Figura 7 – Luminária e braço fora de 

padrão 

 
Figura 8 – Lâmpada acesa durante o 

dia 



 

5. INFRAESTRUTURA 

 
5.1. ATUAL 

 
O município encontra-se totalmente desprovido de viatura equipada e adequada 
para intervir no sistema de iluminação pública, como também não possui pessoal 
específico para esta finalidade. 
 

5.2. NECESSÁRIA 

 

5.2.1. VEÍCULOS: 

 01 Caminhonete equipado com guindaste e cesto para no 

mínimo 100Kg, altura mínima 8,6 metros; 

 01 Caminhão equipado com guindaste e cesto, capacidade 

 
Figura 9 – Medidor sem tampa 

 



 

mínima 2,0 T, altura mínima 8,60 metros; 

5.2.2. PESSOAL 

 01 Eletricista 

 01 Ajudante Eletricista 

 01 equipe de Adminstração local 

 

5.2.3. COORDENAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

            Necessidade da indicação de uma pessoa pelo município, treinada para 
coordenar, receber, controlar as demandas dos munícipes e fazer gestão no 
sistema de iluminação pública. Ter local definido, com linha telefônica, a fim de 
facilitar a comunicação entre as partes. 
             

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
   Diante da situação exposta, existe a necessidade da contratação de uma empresa 
terceirizada e especializada, para dar manutenção e recuperar todo o Parque de 
Iluminação Pública do Município de Trindade.  
 
 

José Carlos Matos Júnior 
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PE Nº 160141972-4 
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ANEXO V  
 



 

 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À 
HABILITAÇÃO DECLARAÇÃO  

 
 

(nome da sociedade) ____________________________, CNPJ/MF: nº. ___________________, 
sediada_____ (endereço completo) _______________, declara, sob as penas da lei, que 
até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  
 
 
 
( a ) ______________________________________________  
 
 
 
Nome e número da identidade do declarante 
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ANEXO VI 
 



 

 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

 
 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 
 
 
 
REF. TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2021 – CPL 
 
 
 
(NOME DA EMPRESA)_________________, CNPJ/MF N.º________________, (ENDEREÇO 
COMPLETO)_________________________, declara, sob as penas da Lei, que está 
enquadrada como microempresa/empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 
Complementar n.º 123/06, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
superiores. 
 
 
(Local) ______________, __ de _______________ de 2021.   
 
 
   __________________________________ 
   Empresa e assinatura do responsável legal 
 
OBSERVAÇÕES: 

 Apresentar a presente declaração fora dos envelopes. 
 Anexar à presente o Extrato de Pesquisa Fiscal, emitido pelo órgão do 

Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal, se for o caso. 
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ANEXO VII  

PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO) 
 

Tomada de Preço nº 003/2021  



 

 
Proposta que faz a empresa ____________________________________ inscrita no 

CNPJ (MF) nº ________________________ e inscrição estadual nº ____________________, 
estabelecida no(a) __________________________________________, para a execução dos 
serviços abaixo relacionados, conforme estabelecido na Tomada de Preço nº 
003/2021 . 
 

ITE
M 

CÓDIG
O 

DISCRIMINAÇÃ
O 

QUANT
. 

UNIDAD
E 

VALOR 
UNITÁRI

O 

VALO
R 

TOTAL 
       
 
Valor Global da proposta: R$ ___ (_______________________)  
Validade da Proposta: mínimo de 60 (SESSENTA DIAS)  
Forma de Pagamento: CONFORME EDITAL 
Prazo de Entrega: CONFORME EDITAL  
Nome do representante que irá assinar o contrato, nº do CPF, nº do RG, Estado 
civil, profissão e endereço residencial. 

 
Local e data 

___________________________________________ 
Assinatura e carimbo (representante legal da empresa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a 
licitante. 
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ANEXO VIII  

 
 

D E C L A R A Ç Ã O 



 

 

Declaramos que não possuímos em nosso quadro de pessoal 

empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 

(Lei nº 9.854/99). 

 
 
 

Local e data 
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a 
licitante. 
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ANEXO IX 

MINUTA DO CONTRATO N° ___/2021 
 



 

 
Contrato de Empreitada por 
Preços Unitários que entre si 
celebram o MUNICÍPIO DE 
TRINDADE-PE e a empresa 
________________, na forma abaixo: 

 
Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE TRINDADE-
PE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 
11.040.912/0001-03, com sede situada na Av. Centra Sul, nº 567, neste ato 
representada pela Prefeita do Município, a Sra. Helbe da Silva Rodrigues 
Nascimento, residente e domiciliada na cidade de Trindade/PE, doravante 
denominada CONTRATANTE, e do outro lado à empresa _____________, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede na ___ n.º __, _____, na cidade de _______, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n.º ________________, neste ato representado por ___, inscrito no 
CPF/MF sob o n.º ________________, residente e domiciliado na cidade de _________, de 
ora em diante denominada CONTRATADA, considerando o disposto na lei n.º 
8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores, a Lei Complementar 123/06 e 
tendo em vista a homologação em __ de ______ de 2021 do resultado da Tomada de 
Preços n° 003/2021  têm justos e acordados entre si o seguinte: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO SUPORTE LEGAL 
 
1.1 – Este contrato foi precedido de licitação na modalidade Tomada de Preços nº 
003/2021 observados os dispositivos da Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e alterações 
posteriores, bem como da Lei Complementar 123/06.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1 – Execução de serviços operacionais do Parque de Iluminação Pública do 

Município de Trindade/PE, incluindo atividades preventivas e corretivas, nos 

termos e especificações qualitativas e quantitativas constantes nas Planilhas em 

anexo, abrangendo todas as aéreas urbana (Sede e Distritos) do município de 

Trindade-PE, observando os padrões vigentes da concessionária de energia 

elétrica do Estado de Pernambuco (CELPE), Acordo Operativo Nº CAPT 027/214, 

DE 28/01/2015, efetuado entre a CELPE/Prefeitura Municipal de Trindade e 

normas ABNT inerentes as atividades acima mencionadas. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL  
 
3.1 - O prazo para a execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a 
partir do início da obra. 
 



 

3.2 – O prazo para início dos serviços será de até 10 (dez) dias corridos contado do 
recebimento da Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal de Trindade; 
e o da conclusão, o proposto pela contratada, se inferior ao máximo definido no 
caput desta Condição;  
 
3.3 - O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua 
assinatura, compreendidos o prazo de execução e o prazo para o recebimento 
definitivo, podendo ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido, se assim for da 
vontade das partes, na conformidade do estabelecido na Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 
4.1 – Pela prestação dos serviços, especificados na Cláusula Segunda deste 

Contrato, pagará a CONTRATANTE a CONTRATADA o valor global de R$ ___ 

(_______). 

 

4.2 – O pagamento somente será efetuado em transferência ou depósito bancário, 

na conta corrente do Banco, em nome da pessoa jurídica ou em cheque nominal á 

empresa. 

 

4.3 - Os pagamentos serão efetuados parceladamente com base nas medições 

periódicas e em conformidade com a planilha orçamentária, mediante a 

apresentação de Fatura (nota fiscal) e Recibo, correspondentes ao Boletim de 

Medição de Serviços devidamente emitido e aprovado pela Secretaria de 

Infraestrutura, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos contados das datas de 

aprovação das respectivas faturas pela fiscalização. Deverá apresentar ainda, cópia 

do recolhimento dos tributos incidentes sobre os serviços ora contratados, 

referentes às parcelas imediatamente anteriores. 

 

4.4 – A Secretaria de Infraestrutura encaminhará à Gerência Financeira, solicitação 

de pagamento acompanhada de toda a documentação necessária a sua liquidação. 

 

4.5 - Os pagamentos dos serviços executados obedecerão rigorosamente aos itens 

e valores constantes na planilha orçamentária apresentados na proposta 

financeira, no ato da licitação.  

 

4.6 - Nos documentos de cobranças deverão constar obrigatoriamente o número 

do contrato, n° Processo Licitatório, nº da Tomada de Preços, nº da Ordem de 

Empenho, o período de medição, o número da medição, o objeto do contrato e as 



 

demais exigências contábeis – discriminar os percentuais de materiais, mão de 

obra, CSLL, IRRF, ISS e COFINS.  

 

4.7 - 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 

atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a 

correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte 

fórmula:  

 

EM = I x N x VP  

Onde:  

EM = Encargos moratórios;  

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga.  

I = Índice de atualização financeira = 0,0001646, assim apurado:  

I = (TX/100) I = (6/100) I = 0,0001646  

 365  365 

TX = Percentual da taxa anual = 6%.  

 

4.7.1 - A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota 

fiscal seguinte ao da ocorrência.  

 

4.8 – A contratada ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% (um por 

cento) do valor da fatura, pelo não cumprimento das tarefas determinadas na 

planilha orçamentária, desde que comprovada a responsabilidade da 

CONTRATADA. O valor correspondente deverá ser descontado na fatura mensal. 

 

4.9 – Nenhum pagamento será efetuado à licitante devedora, enquanto pendente 

de liquidação, qualquer obrigação financeira que eventualmente lhe tenha sido 

imposta como penalidade. 

 

4.10 – Na hipótese de renovação do contrato ocorrer após 12 (doze) meses o 

reajuste ocorrerá com base na variação do Índice Nacional de Custo da Construção 

– INCC elaborado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, contando a partir da data de 

apresentação da proposta da CONTRATADA. 

 

4.11 – A CONTRATADA deverá apresentar à Gerência Financeira, para fins de 

pagamento, os seguintes documentos atualizados: 



 

 

I. Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e da 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN); 

II. Certidão de Regularidade com o FGTS; 

III. Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Municipais; 

IV. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedidas pela Justiça do 

Trabalho. 

V. Prova da regularidade com a Fazenda do Estado ou do Distrito Federal; 

VI. Matrícula CEI da obra; 

VII. Boletins de medição devidamente atestados pela Secretaria de 

Desenvolvimento e Infraestrutura do município, com a respectiva Nota Fiscal e 

Recibo; 

VIII. Apresentação das guias de recolhimento (INSS e FGTS) referente à folha de 

pagamento dos funcionários registrados para os serviços objeto da presente 

Tomada de Preços. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  
 
5.1 – Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes 
na assinatura do contrato, será assegurada a recomposição dos valores ora 
contratados, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na 
conformidade do disposto no Art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93 e alterações.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS MULTAS 
 
6.1 – A CONTRATADA ficará sujeita à multa correspondente a 0,5% (cinco 

décimos por cento), do valor total contratual, pelo inadimplemento de qualquer 

obrigação contratual. 

 

6.2 – Pela inexecução total do contrato, a CONTRATADA ficará sujeito à multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. 

 

6.3 – Pela inexecução parcial do contrato, a CONTRATADA ficará sujeito à multa 

de 10% (dez por cento), sobre o valor não executado. 

 

6.4 – As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, 

ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem 

prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

 

6.5 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da 



 

data do recebimento da comunicação enviada pela Prefeitura Municipal de 

Trindade. 

 

6.6 – A(s) multa(s) dessa cláusula poderá(ão) ser descontada(s) do(s) 

pagamento(s) devidos pela PMT-PE; da garantia contratual; ou, cobrada 

diretamente da empresa, amigável ou judicialmente e poderá(ão) ser aplicada(s) 

cumulativamente com as demais sanções já previstas. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
7.1 – Proceder à prestação e execução da obra, de acordo com sua proposta e, com 
as normas e condições previstas no Edital de Tomada de Preço nº 003/2021 e 
anexos, inclusive com as prescrições do Estatuto das Licitações e Contratos 
Administrativos, respondendo civil e criminalmente, pelas consequências de sua 
inobservância total ou parcial. 
 
7.2 - A empresa contratada deverá indicar um profissional habilitado, Engenheiro 
Eletricista, com responsabilidade técnica pertinente ao objeto licitado. 
 
7.3 - Por ocasião da ordem de serviço inicial, a empresa contratada compromete-se 
a apresentar junto ao Poder Público Municipal (Setor de contratos) a ART 
(Anotação de Responsabilidade Técnica), relativo ao objeto licitado do profissional 
habilitado (Engenheiro Eletricista) que atuará como responsável técnico da 
empresa, número da cédula de identidade (RG) e o número do CPF, bem como 
deverá ser apresentado prova de registro e quitação junto ao CREA. 
  
7.4 - A empresa contratada deverá apresentar um local de trabalho compatível 
com os serviços que deverão ser realizados, indicando telefone para contato, 
condições de armazenamento de materiais. 
 
7.5 - Até a data da emissão da Ordem de Serviço inicial, a contratada deverá 
viabilizar a vistoria de todos os veículos e equipamentos adequados e em perfeitas 
condições operacionais a serem atualizados na execução dos serviços no sistema 
de iluminação do município de Trindade. 
  
7.6 - Serão de responsabilidade da CONTRATADA o transporte, guarda, manuseio e 
utilização dos materiais, bem como a contratação, as suas expensas, da mão de 
obra, veículos e equipamentos necessários a prestação dos serviços. 
 
7.7 - A empresa contratada deverá obedecer às normas técnicas da concessionária 
de energia elétrica, ABNT em suas últimas versões e Acordo Operativo Nº CAPT 
027/214, DE 28/01/2015. 
 



 

7.8 -  Caberá a contratada, informar ao fiscal designado pela Prefeitura Municipal 
de Trindade todos os serviços executados no sistema de iluminação pública em 
Ordens de Serviços fornecidas e elaboradas pelo Poder Público Municipal sempre 
em cumprimento às normas aplicadas a esse contrato e as determinações do 
contratante. 
 
7.9 - Durante a execução do objeto do contrato e até o seu recebimento definitivo, 
assume a CONTRATADA integral responsabilidade pelos danos que causar ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, e representantes na execução dos serviços, 
isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em 
decorrência dos mesmos. 
 
7.10 - A empresa contratada deverá devolver todos os materiais retirados do 
sistema de iluminação pública em local designado pela Prefeitura Municipal de 
Trindade para o destino final. 
  
7.11 - Em caso da necessidade e apoio de outros serviços públicos nas esferas 
municipal e estadual para a efetivação das ordens de serviços tais como: trânsito, 
imprensa, polícia militar, guarda municipal e outros, as mesmas deverão ser 
comunicadas previamente pela Prefeitura Municipal de Trindade. 
 
7.12 - Comparecer sempre que o CONTRATANTE solicitar, a seus escritórios ou em 
outro local indicado, o Responsável Técnico da Empresa, para examinar e prestar 
esclarecimentos sobre eventuais problemas relacionados ao objeto do contrato. 
 
7.13 - Manter o CONTRATANTE atualizado, de todos os serviços executados e com 
programação para execução. 
 
7.14 - Desenvolver os seus trabalhos em regime de colaboração com o 
CONTRATANTE, acatando as orientações e decisões dos profissionais que 
respondem pelos serviços de ordem pública e planejamento do município de 
Trindade. 
 
7.15 - A CONTRATADA deverá disponibilizar um serviço de comunicação, 
objetivando facilitar os contatos entre as partes envolvidas. 
 
7.16 - A Contratada obriga-se a comunicar à Prefeitura, todas as circunstâncias ou 
ocorrência que, constituindo motivos de força maior, impeçam ou venha a impedir 
a correta execução dos serviços. 
 
7.17 - A Contratada é obrigada a zelar pelo patrimônio municipal, objeto do 
presente, assumindo responsabilidades pela sua integridade, responsabilizando-se 
pelos seus agentes ou por terceiros. 
 



 

7.18 – Às atividades diárias da contratada está vinculada a disponibilidade de 
materiais fornecidos pela Prefeitura Municipal de Trindade. 
 
7.19 – Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha 
causar a CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da 
prestação dos serviços, não sendo a CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, 
responsável por danos indiretos ou lucros cessantes. 
 
7.20 – Permitir que a CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize a execução da 
obra. 
 
7.21 – Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos 
noticiados que a envolva independente de solicitação. 
 
7.22 – Emitir Nota Fiscal referente à execução dos serviços durante o mês de 
referência, para fins de atestação e liquidação pela CONTRATANTE. 
 
7.23 – Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e 
municipais. 
 
7.24 – Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à 
CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer impedimento da execução do presente 
contrato. 
 
7.25 – À CONTRATADA poderá ser acrescido ou diminuído o objeto dentro dos 
limites estabelecidos na Lei nº 8.666/93 e alterações. 
 
7.26 – A CONTRATADA será responsável pelos prejuízos que possam ser 
acarretados à CONTRATANTE pelo não cumprimento de qualquer das disposições 
contratuais ora convencionadas. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
8.1 - Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido no 
Edital. 
 
8.2 - Designar servidor responsável para fiscalização e acompanhamento do 
contrato. 
 
8.3 - Fornecer a Contratada todas às informações, esclarecimentos, documentos e 
demais condições necessárias à execução do Contrato, notificando, se assim for o 
caso, eventuais imperfeições e/ou irregularidades constatadas no contrato, 
visando adoção de medidas corretivas necessárias. 
 



 

8.4 - A aquisição dos materiais elétricos para manutenção no sistema de 
iluminação pública, será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Trindade, 
através da Secretaria de Infraestrutura, mantendo um estoque fixo mensal para o 
objetivo. 
 
8. 5 - Disponibilizar uma pessoa no horário comercial para fazer operar o sistema 
de Gestão da Iluminação Pública. Como: 
 

g) Atender reclamações da população inerente ao sistema de iluminação 
pública; 

h) Emitir Ordens de serviços; 
i) Controlar materiais novos aplicados e retirados do sistema de iluminação 

pública; 
j) Controlar as equipes de campo, observando o início e término dos serviços; 
k) Controle do estoque fixo mensal de materiais; 
l) Atendimentos feitos no prazo e fora do prazo  

 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
 
9.1 – Além da cobrança de multa prevista na Cláusula Sexta, poderá, ainda, a 
CONTRATADA, sofrer as seguintes sanções: 
 
I – Advertência por escrito; 
II – Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de 
contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
III – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
10.1 – A fiscalização das obras será realizada diretamente por uma equipe técnica, 
composta por responsável técnico da Prefeitura Municipal de Trindade/PE, a quem 
compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando o 
contrato e os documentos que o integram. 
 
10.2 – A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, 
inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as 
Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-
se desde já a Contratada assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços 
e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão. 
 



 

10.3 – Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido 
estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor 
competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos 
necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
11.1 – Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do 

presente contrato serão provenientes das seguintes Dotações Orçamentária: 

 

Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços 
Dotação Orçamentária: 02.10.01/02.10.04 
Programa Atividade: 2072/2079 
Elemento Despesa: 3.3.90.39 
Ficha: 488/539 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO, DA DENÚNCIA E DAS SANÇÕES. 
 
12.1 – Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, 
independentemente de Notificação Judicial, o descumprimento por qualquer uma 
das partes, das cláusulas contratuais e as hipóteses previstas nos arts. 77, 78 e 79 
da Lei nº 8.666/93 e alterações, ficando facultado a sua denúncia, desde que a 
parte denunciante notifique formalmente a outra, com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas previstas no art. 
87, da Lei supra referida. 
 
12.2 – As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista 
neste Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que 
causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em consequência do inadimplemento 
das condições contratuais. 
 
12.3 – O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo 
acordo, desde que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios a vontade 
do CONTRATANTE e que tornem impossível a execução dos serviços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
13.1 – A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização, se ocorrer, 
provisória ou definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa 
sua, assegurando-lhe, porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua 
vontade e sem infração de quaisquer cláusulas e condições contratuais, o 
pagamento de forma proporcional aos serviços efetivamente executados. 
 
13.2 – As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente 



 

Contrato em todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores. 
 
13.3 – Para os efeitos de direito valem para este contrato a lei nº 8.666/93 e, 
alterações posteriores, e demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta 
de preços apresentada, aplicando-se, ainda, para os casos omissos, os princípios 
gerais de direito. 
 
13.4 – Na execução do objeto ora ajustado, a CONTRATADA será responsável por 

todas as obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias, seguros, taxas e 

impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer vínculo empregatício que 

venha a se configurar, inclusive indenizações decorrentes de acidente de trabalho. 

 

13.4 - A Secretaria de Infraestrutura de Trindade, através do fiscal competente, 

reserva-se no direito de efetuar inspeções diurnas e/ou noturnas, para comprovar 

se as manutenções corretivas no parque de iluminação pública do município estão 

sendo devidamente realizadas e os materiais novos estão sendo aplicados de 

acordo com a respectiva ordem de serviço. 

  

13.5 - Qualquer serviço que apresente defeitos, vícios ou incorreções reveladas 

durante a execução dos serviços, deverão ser prontamente refeitos, corrigidos, 

removidos e/ou substituídos pela CONTRATADA, tão logo seja expedida por parte 

da fiscalização a respectiva notificação, livre de qualquer ônus financeiro para 

CONTRATANTE. 

 

13.6 - Caso constatado que a empresa não esteja realizando sem justificativa 

técnica as devidas manutenções no sistema de iluminação pública no prazo 

estabelecido, a Prefeitura tomará as medidas legais, através de notificação com a 

providências cabíveis à empresa contratada. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
 
14.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Trindade, Estado de Pernambuco, como 
competente para dirimir toda e qualquer dúvida decorrente deste Contrato, 
renunciando expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que possa ser. 
 
E, assim, por estarem de acordo CONTRATANTE e CONTRATADA, assinam este 
instrumento, na presença das testemunhas, em três vias de igual teor e forma. 
 
Trindade/PE, ___ de ___________ de 2021. 
 
 



 

____________________________________ 
MUNICÍPIO DE TRINDADE/PE 

Helbe da Silva Rodrigues Nascimento  

Prefeita do Município.   

CONTRATANTE 

 
_____________________________________ 
[inserir razão social da empresa] 

[inserir representante legal da empresa] 
CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 
 
____________________  ____________________ 
CPF/MF nº   CPF/MF nº 
 


