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SOLICITAÇÃO 

 

 

 

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.  

 

A SRª. GESTORA  

 

 

 

 

Através do presente, solicito de Vossa Excelência a Contratação de empresa para instalação 

de sistema de geração de energia solar fotovoltaica, incluindo todos os equipamentos e 

materiais, bem como toda mão de obra de instalação para funcionamento do referido 

sistema, de acordo com as especificações e detalhamentos deste termo de referência, para 

atender as demandas do Município DE SÃO VALÉRIO – TO. 

  

 

 

 

Assim, solicito providências para tanto. 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

SÃO VALÉRIO/TO, aos 16 dias do mês de Novembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

EMERSON DE CASTRO FERRAZ    
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DECLARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

 

 

 

SÃO VALÉRIO/TO, 17 dias do mês de Novembro de 2021. 

 

 

Exma  Srª  Gestora, 

 

 

 

Levo ao conhecimento de Vossa Excelência que com vistas a Contratação de empresa para 

instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica, incluindo todos os equipamentos e 

materiais, bem como toda mão de obra de instalação para funcionamento do referido sistema, de 

acordo com as especificações e detalhamentos deste termo de referência, para atender as 

demandas do Município DE SÃO VALÉRIO – TO, existem rubrica orçamentária para suportar as 

despesas oriundas do respectivo objeto, conforme relação abaixo: 

 

FUNDO MUNCIPAL EDUCAÇÃO SÃO VALERIO 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ELEMENTO DE DESPESA 

Òrgão 
Unidade 

Orçamentária 
Função Subfunção Programa 

Projeto/ Categoria 

econômica 

Grupo de 

Despesa 

Modalidade 

de 

Aplicação 

Elemento 

de 

despesa Atividade 

06 17.01 12 122 0404 2040 4 4 90 51 

06 17.01 12 361 1224 1023 4 4 90 51 
 

FONTE DE RECURSO 

PROPRIO  MDE  20  

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

       

SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS 

SIENE AFONSO SOARES 
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DESPACHO 

 

 

 

CONSIDERANDO a solicitação da Secretaria de Administração do MUNICIPIO DE SÃO 

VALÉRIO/TO, anexada ao presente, visando Contratação de empresa para instalação de 

sistema de geração de energia solar fotovoltaica, incluindo todos os equipamentos e 

materiais, bem como toda mão de obra de instalação para funcionamento do referido 

sistema, de acordo com as especificações e detalhamentos deste termo de referência, para 

atender as demandas do Município DE SÃO VALÉRIO – TO. 

 

 

CONSIDERANDO mais, que os custos do conteúdo solicitado demonstram tornar-se necessário 

a realização do procedimento licitatório, nos termos de Lei Nº 10. 520/2002e nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993; 

 

 

DETERMINO, através do presente ato que seja realizada a licitação, na forma de PREGÃO 

PRESENCIAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, com o fim de atender a solicitação 

efetuada, a qual defiro. 

 

 

 

Cumpra-se na forma recomendada. 

 

 

 

 

SÃO VALÉRIO/TO, aos 18 dias do mês de Novembro de 2021. 

 

 

 

 

 

          _______________________________________________________ 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO VALÉRIO 

         MARIA NELCILENE ARAÚJO REIS  

                                                                            GESTORA FME 
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Interessada: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA 

SOLAR FOTOVOLTAICA, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, BEM COMO TODA 

MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO REFERIDO SISTEMA, DE ACORDO 

COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS 

DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO – TO. 

 

 

 

 

  

   

 

AUTUAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta data autuei o presente procedimento na Comissão de Licitação deste Município. 

 

 

 

 

SÃO VALÉRIO/TO, aos 19 de Novembro de 2021. 

 

 

 

 

 

    ________________________________________ 
BRUNO LEONARDO DE CASTRO CARNEIRO 

PREGOEIRO MUNICIPAL 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
 

 

 

 

 

PREGÃO Nº 001/2021 - FME 

 

 

 

 

PROCESSO Nº 106/2021 

 

 

 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE 

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E 

MATERIAIS, BEM COMO TODA MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO PARA 

FUNCIONAMENTO DO REFERIDO SISTEMA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES 

E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO 

MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO – TO. 

 

 

 

 

NOVEMBRO DE 2021 
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021/FME. 

 
 

SEÇÃO I - DO PREÂMBULO 
 
 

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO VALÉRIO, através de seu PREGOEIRO, 

designado por Decreto Municipal, comunica aos interessados que realizará licitação na 

modalidade de PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, POR MEIO DE 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, na data, horário abaixo indicados, visando a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR 

FOTOVOLTAICA, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, BEM COMO TODA MÃO 

DE OBRA DE INSTALAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO REFERIDO SISTEMA, DE ACORDO COM AS 

ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS 

DO MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO – TO, válida pelo período de 12 meses. O presente 

procedimento foi autorizado a fim de selecionar a melhor proposta, obedecendo às 

condições estatuídas neste Edital e reger-se-á pela legislação aplicável, em especial pela Lei 

Federal nº 10.520/2002, Decreto nº 3.555/2000, Decreto nº 057/2013, Lei Municipal da 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor nº 775/2010 e 

subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123 de 14 de 

dezembro de 2006 (independente de transcrição), observadas as alterações posteriores 

introduzidas nos referidos diplomas legais. 

 

1.2. DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA 

 

DIA: 16 de DEZEMBRO de 2021. 

HORÁRIO: 
09:00 (NOVE) horas (horário local - SÃO VALÉRIO). 

LOCAL: 
Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de SÃO VALÉRIO. 

 

ENDEREÇO: 
 Avenida Tocantins, nº 735-A – Centro, SÃO VALÉRIO. CEP: 

77.390-000 

TELEFONE: 
 (63) 3359-1433 

 

1.3. O inteiro teor deste Edital poderá ser obtido gratuitamente na área de “Licitações” 

podendo ser solicitados  junto  à  CPL deste Município, devendo a interessada disponibilizar 

dispositivo de armazenamento de dados (pen drive), em caso de reprodução por meio de 

copiadora a interessada recolherá aos cofres públicos deste município através de DAM o 

importância de R$ 0,50 por folha. 

 

1.4. Se no dia acima agendado para abertura da sessão não houver expediente no órgão, 

o recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes a este Pregão serão 

realizados no primeiro dia útil seguintes de funcionamento do FUNDO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO. 

 

1.5. No local indicado no tópico 1.3. deste Edital, serão realizados os procedimentos 

pertinentes ao Pregão, relativos ao (à): 
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1.5.1. Credenciamento do(s) representante(s) legal (ais) da(s) licitante(s); 
 

1.5.2. Recebimento dos envelopes “Proposta” e “Documentos de Habilitação”; 

1.5.3. Abertura do(s) envelope(s) “Proposta”; 
 

1.5.4. Divulgação da(s) licitante(s) classificada(s) e da(s) desclassificada(s); 
 

1.5.5. Condução dos trabalhos relativos aos lances verbais; 
 

1.5.6. Abertura do(s) envelope(s) “Documentação” da(s) licitante(s) detentora(s) do(s) 

menor (es) preço(s); 

 

1.6. As decisões da (o) Pregoeira (o) serão comunicadas mediante  publicação no site 

oficial do MUNICIPIO DE SÃO VALÉRIO salvo com referência àquelas que lavradas em 

Ata, puderem ser feitas diretamente aos representantes legais das licitantes presentes ao 

evento, ou, ainda, por  intermédio  de  Ofício,  desde  que  comprovado  o  seu  

recebimento,  principalmente,  quanto  ao resultado de: 
 

a) julgamento deste Pregão; 

b) recursos porventura interpostos. 

 

1.6.1. O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições do edital e de outros 

assuntos relacionados a presente licitação deverão ser suscitados mediante solicitação 

formal protocolizada tempestivamente perante a CPL, LOGO, o manifesto do(a) Pregoeiro(a) 

será protocolizado no site oficial do Município.  

 

SEÇÃO II - DO OBJETO 

 

2.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA 

DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E 

MATERIAIS, BEM COMO TODA MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO 

REFERIDO SISTEMA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE 

REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO – TO. 

 

2.1.1. O uso do Sistema de Registro de Preços para este objeto está fundamentado no 

Decreto nº 057/2013, haja vista a impossibilidade de definir previamente a quantidade exata 

do objeto a ser adquirido pela Administração. 
 

2.1.2. Os materiais ofertados pelas licitantes deverão, OBRIGATORIAMENTE, atender às 

exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos 

competentes de controle de fiscalização.  
 

SEÇÃO III - DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

3.1. O Termo de Referência foi elaborado pela CPL, considerando as planilhas apresentadas 

pelas Secretarias Municipais, inclusive em suas especificações e quantitativos.  

 
SEÇÃO IV - DO VALOR ESTIMADO 

 

4.1 A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada no valor de R$ 
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400.395,33 (Quatrocentos mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos) . 

 

 

 

 

 

 

SEÇÃO V - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 

5.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao 

OBJETO licitados neste  certame,  que  atenderem a  todas  as exigências,  inclusive  quanto  

à  documentação, constantes deste Edital e seus anexos. 

 

5.2. Não poderão participar desta licitação os interessados que se encontrarem sobre 

falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não 

funcionam no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou 

contratar com a Administração Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração Pública Estadual, bem como aqueles relacionados no art. 9º 

da Lei nº 8.666/93. 
 

5.2.1. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa 

proponente, sob pena de responsabilidades administrativa, civis e penais cabíveis, conforme 

legislação vigente. 
 
 

5.3.  Só serão aceitas cópias legíveis. 

5.3.1. Não serão aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas, 
5.3.2. O (a) Pregoeiro (a) reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer 

documento.  
 

           5.3.3 – Para efeito do disposto no art 44 da Lei Complementar 123/2006, ocorrendo o 

empate, proceder-se á da seguinte forma: 

 

a) - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, devendo 

tal proposta ser registrada, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

 

b) - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno 

porte, na forma do inciso do I do caput do art 45, da Lei Complementar 123/2006, serão 

convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do §2º do art 44 da 

Lei Complementar 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 

c) - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2º do art 44 da 

Lei Complementar 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela 

que primeiro poderá usar do direito de preferência.   

 

d) - O direito de preferência das microempresas e empresas de pequeno porte 

será instaurado após o encerramento da etapa de lance e antes da fase de homologação.    

 

e) – Na hipótese da não contratação nos termos previsto no caput do art 44 da Lei 

Complementar 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 

originalmente vencedora do certame. 
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f) – O disposto no art 44 da Lei Complementar 123/2006, somente se aplicará 

quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 

pequeno porte. 

3.6 – As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 

certame, deverão apresentar toda documentação exigida para fins de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição, na forma do art 43 da L ei Complementar nº 

123/2006. 

 

 

a) – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

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

que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 

critério da Administração Publica, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do debito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, 

de certidão negativa, cuja comprovação será exigida somente para efeito de assinatura de 

contrato ou instrumento que o substitua. 

 

b) – A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 2º do art 43, da 

Lei Complementar 123/2006, implicará decadência do direito á contratação, sem prejuízos das 

sanções prevista no art 81 da Lei de Licitações e Contratos 8.666/93, de 21 de junho, sendo 

facultado á Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 

 SEÇÃO VI - ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

6.1. Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele 

que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura dos 

envelopes, apontando de forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entende 

viciarem o mesmo. As petições deverão ser protocoladas, devidamente instruídas 

(assinatura, endereço, razão social e telefone para contato), junto ao Serviço de Protocolo 

da Prefeitura de SÃO VALÉRIO ou diretamente ao Pregoeiro (a) Oficial,  cujo tem o prazo 

de 24 (vinte e quatro) HORAS ÚTEIS para respondê-las. 
 

6.2. Se a impugnação ao edital for reconhecida e julgada procedente, serão corrigidos os 

vícios e, caso a formulação da proposta seja afetada, nova data será designada para a 

realização do certame; 

 

6.3. Ocorrendo impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 

retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei n. 10.520/02 

e legislação vigente. 

 

6.4. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a 

realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 

2 (dois) a 3 (três) anos, e multa, nos termos do artigo 93, da Lei 8.666/93. 

 

SEÇÃO VII  -  DA  APRESENTAÇÃO  DOS  DOCUMENTOS  DE CREDENCIAMENTO (FORA DOS 

ENVELOPES) 

 

7.1. A(s) empresa(s) participante(s) deverá (ao) se apresentar para credenciamento junto à 

(ao) Pregoeiro (a) com apenas um representante legal, o qual deverá estar munido da sua 

carteira de identidade (RG, CNH ou Carteira de Categoria Profissional), sendo o único 
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admitido a intervir no procedimento licitatório no interesse da representada. 
 

7.1.1. O credenciamento será efetuado com a entrega da seguinte documentação: 

 

a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa: 
 

a.1)  Estatuto  ou  Contrato  Social  em  vigor,  devidamente  registrado,  em  se  

tratando  de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 

de documento de eleição de seus administradores; 

 

 

 

 
 

a.2) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhado de 

prova de diretoria em exercício; 
 

a.3) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento  no  País,  no  qual  estejam expressos  seus  poderes  para  exercer  

direitos  e  assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os 

demais atos inerentes ao certame. 

 

b) se representante legal: 
 

b.1) Procuração (pública ou particular) da licitante, com poderes para que o 

procurador possa manifestar-se  em seu  nome  em qualquer fase deste  Pregão,  

notadamente  para formular proposta, lances verbais, declarar a intenção de recorrer ou 

renunciar ao direito de interpor recursos, COM FIRMA RECONHECIDA; ou, 
 
 

b.2) documento equivalente (termo de credenciamento – modelo/Anexo II) da 

licitante, com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu 

nome em qualquer fase deste Pregão, notadamente para a formular proposta, lances 

verbais, declarar a intenção de recorrer ou renunciar ao direito de interpor recursos, COM 

FIRMA RECONHECIDA. 

 

b.3) Os documentos de representação elencados nos itens b.1 e b.2 deverão ser 

específicos a este procedimento, devendo mencionar ainda o número deste Pregão e o 

órgão realizador, não serão aceitos documentos genéricos.  

 

c) se empresa individual, o registro comercial. 

 

OBSERVAÇÕES: 
 
 

- se o reconhecimento de firma for em nome da pessoa física, o instrumento deve estar 

acompanhado do ato constitutivo da empresa (Estatuto/Contrato Social), que comprove a 

legitimidade do outorgante; 
 
-  se  o  reconhecimento  de  firma  for  em  nome  da  pessoa  jurídica  (empresa  licitante),  

fica dispensada a apresentação do ato constitutivo, vez que o cartório já o terá examinado 

e verificado a legitimidade do signatário; 
 
- o representante deverá, obrigatoriamente, apresentar o reconhecimento de firma em 

nome de pessoa física ou jurídica (empresa licitante) ATUALIZADO, pois, caso o 

outorgante não faça mais parte da sociedade, a empresa será inabilitada na fase de 

“Habilitação”. 
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- caso o Contrato Social ou o Estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a 

procuração (pública ou particular) ou o documento de credenciamento (Anexo II), a falta 

de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste Pregão, sendo a empresa 

inabilitada na fase de “Habilitação”. 

 

7.2. O representante legal da  licitante que  não se credenciar  perante a (o) Pregoeira 

(o)  ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de 

declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, 

enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes “Proposta” 

ou “Documentação” relativa a este Pregão. 

 
 

7.2.1. Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o 

seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e 

apuração do menor preço. 

 

7.3. No momento do credenciamento deverão ser entregues à (ao) Pregoeira (o) os 

seguintes documentos FORA DOS ENVELOPES: 

 

7.3.1. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme 

modelo constante no Anexo III; 

7.3.2. Em se tratando de microempresa  – ME ou empresa de pequeno porte  – EPP 

e também MEI a comprovação desta condição será efetuada mediante apresentação de 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA expedida pela Junta Comercial (Conforme Instrução Normativa nº 

103, art. 8º do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, publicada 

no DOU de 22/05/2007) ou DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO VALIDADA PELA JUNTA 

COMERCIAL; 
 

7.3.3. O Microempreendedor Individual para participar deve está em conformidade 

com a Lei Municipal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e do Micro 

Empreendedor nº 775/2010. 

7.3.3.1. A apresentação da certidão/declaração referida no item anterior 

deverá ocorrer quando  do  credenciamento,  sob  pena  de  não  aplicação  dos  efeitos  

da  Lei. 
 

7.3.3.2. A certidão/declaração terá validade de 180 (cento e oitenta) dias, sob 

pena de não aceitabilidade. 
 
OBSERVAÇÃO – A consulta de optante pelo Simples Nacional não substitui a 

Certidão/Declaração da Junta Comercial. 
 

SEÇÃO     VIII     -     DAS     SITUAÇÕES     ESPECIAIS     NO     ATO     DE CREDENCIAMENTO 
 

8.1.  Na  hipótese  dos  documentos  que  comprovam a  regularidade  da  outorga  de  

credenciamento (estatuto, contrato social etc), a declaração de que cumpre plenamente 

os requisitos de habilitação ou qualquer outro documento referente à fase de 

credenciamento, que por equívoco esteja dentro dos envelopes de Proposta ou de 

Habilitação, poderão ser retirados dos respectivos envelopes, pelo próprio representante, 

que procederá a novo lacramento do envelope. 
 
8.2. Na fase de credenciamento será permitida ao representante da empresa licitante retirar 

os documentos necessários que porventura estejam dentro dos envelopes de proposta e/ou 

de habilitação para providenciar as cópias para complementar a documentação para o 

credenciamento, devendo em seguida lacrar os referidos envelopes. 
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8.3. A (o) Pregoeira (o) poderá autenticar os documentos referentes ao credenciamento, 

desde que lhe sejam apresentados os respectivos originais. 
 
8.4. Não precisa do termo de credenciamento (Anexo II deste Edital) e/ou de procuração: o 

sócio- gerente,  o  administrador  eleito,  o  proprietário  ou  assemelhado,  devendo  estes  

apresentar  os documentos previstos na alínea “a” da do item 7.1.1. deste Edital. 
 
 

SEÇÃO  IX  -  DA  SESSÃO  PARA  RECEBIMENTO  DOS  ENVELOPES  DE PROPOSTA E 

HABILITAÇÃO 

 

9.1. A sessão para recebimento e abertura dos envelopes de proposta de preços e 

documentação para habilitação será pública, dirigida por uma(um) Pregoeira(o) e realizada 

de acordo com o que prescreve a Lei nº 10.520/2002, o Decreto nº 3.555/2000 e a Lei nº 

8.666/1993, no que couber (aplicação subsidiária), e em conformidade com este Edital e 

seus anexos. 

 

9.2. Na data e hora aprazadas, constantes do preâmbulo deste Edital, antes do início da 

sessão, o interessado ou seu representante legal deverá se credenciar junto à (o) Pregoeira 

(o) na forma do item 7.1 e seguintes. 

 

9.3. Até o término do credenciamento será permitido o ingresso de novos proponentes uma 

vez que a sessão ainda não terá se iniciado. 

 

9.4.  Declarada  a  abertura  da  sessão  pela  (o)  Pregoeiro  (a),  não  mais  serão  admitidos  

novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes de proposta e 

habilitação apresentados pelos proponentes credenciados ou não. 

 

9.5. Os proponentes entregarão à (ao) Pregoeiro (a), em envelopes separados, a proposta 

de preços (ENVELOPE Nº 1) e a documentação de habilitação (ENVELOPE Nº 2), momento 

em que, com a abertura do ENVELOPE Nº 1, dar-se-á início à fase de classificação. 
 

9.6. A indicação nos envelopes, caso esteja incompleta ou com algum erro de transcrição, 

desde que não cause dúvida quanto ao seu conteúdo ou não atrapalhe o andamento do 

processo, não será motivo para exclusão do procedimento licitatório. 

 

  

SEÇÃO X - DAS PROPOSTAS DE PREÇOS (Envelope nº 1) 
 

10.1. As licitantes deverão apresentar ENVELOPE LACRADO, tendo na parte frontal os 

seguintes dizeres: 

 

AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO VALÉRIO  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021/FME  

ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS  

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 

(CNPJ/MF DA EMPRESA)  

(ENDEREÇO DA EMPRESA) 
 

10.2. As propostas deverão ser apresentadas em original, datilografada ou impressa por 

qualquer processo eletrônico, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas e 

dela devem constar: 
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10.2.1. Papel timbrado da empresa, ou identificado com a Razão Social e carimbo do 

CNPJ (MF), endereço, número de telefone e/ou fax, CEP, devidamente datada com a última 

folha contendo a indicação e assinatura do representante legal da empresa, do banco, da 

agência e dos respectivos códigos e número da conta corrente para efeito de emissão de 

nota de empenho e posterior pagamento, bem como a indicação do nome, número dos 

documentos pessoais e qualificação (cargo/função ocupada) do responsável pela 

assinatura do contrato; 

 
 

10.2.1.1. a falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo 

representante legal da licitante com poderes para esse fim presente à reunião de abertura 

dos envelopes Proposta; e 
 

10.2.1.2. a falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser 

preenchida pelos dados constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope nº 02 

– “Documentos de Habilitação”. 

 

 

10.2.2. Especificação do objeto de forma clara, descrevendo detalhadamente as 

características técnicas de todos os itens ofertados. 
 
 

10.2.3. Cotação dos preços dos itens ofertados com base no “Termo de Referência” 

constante do Anexo I ou em modelo próprio, desde que contenha todas as informações ali 

previstas. 
 

10.2.3.1.   A licitante deverá indicar  os   preços   unitário   por   item,   fixos   e irreajustáveis; 

10.2.3.2.   Nos valores  propostos   deverão   estar   inclusos   todas   as   despesas 

relacionadas à execução do Contrato, inclusive aquelas decorrentes de impostos, seguros, 

encargos sociais e fretes, bem como deduzidos quaisquer descontos que venham a ser 

concedidos. 
 

10.2.3.3. Só serão aceitos preços em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), 

em algarismos arábicos e, de preferência, também por extenso, prevalecendo este último, 

em caso de divergência, desprezando-se qualquer valor além dos centavos; 
 

10.2.3.4. A cotação apresentada para efeito de julgamento será de exclusiva 

responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear alteração. 

 

10.2.4 Marca/modelo, descrição completa e detalhada, catálogo, folder ou 

folheto técnico do fabricante de cada produto cotado, em língua portuguesa, com nível de 

informação suficiente para avaliação do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, demonstrando a 

adequação da linha de equipamentos da proponente às especificações requeridas 

CONFORME EDITAL. 

 

10.2.5.  Indicação  do  prazo  de  validade  da  proposta,  ressalvado  o  disposto  no  

presente subitem: 

 

10.2.5.1. A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados 

da data de abertura dos envelopes “Proposta” e “Documentos de Habilitação”. 
 

10.2.5.2. Caso este prazo não esteja expressamente indicado na “Proposta”, o 

mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento. 
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10.3. Se por motivo de força maior, a adjudicação não ocorrer dentro do período de 

validade da proposta, e caso persista o interesse deste MUNICÍPIO, poderá ser solicitada 

prorrogação geral da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo. 

 

10.4. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, 

das condições estabelecidas neste Edital. 

 

10.5. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que: 
 

10.5.1. Contiverem cotação de objetos diversos daqueles requeridos nesta licitação; 
 

10.5.2. Não atendam às exigências deste Edital; 
 

10.5.3. Apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de 

mercado acrescidos dos respectivos encargos. 
 

10.5.4. Apresentar valor superior a 10% da proposta de menor preço  e estiver fora das 

3 (três) melhores propostas. 

 

10.5.5. Não indiquem expressamente a marca/modelo dos itens, conforme 

especificações do Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA, ou que abram margem para 

dúvida ou dupla interpretação; 

10.5.6. – Não apresentarem catálogo, folder ou folheto técnico do fabricante de cada 

produto cotado, ou os mesmos não estejam de acordo com o especificado na 

proposta de preços. 

 

10.5.7 - A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto 

deste será interpretada como não existente ou já incluídas nos preços, não podendo a 

licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas.  

 

10.5.8. Os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: 

custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, 

encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes ou taxas de entrega, embalagens, lucro e 

outros necessários ao cumprimento integral do objeto constante no edital e anexos do 

processo licitatório na modalidade Pregão Presencial. 

 

10.5.9 - O pregoeiro poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes 

falhas materiais e/ou formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo. 

 

SEÇÃO XI. DA HABILITAÇÃO (Envelope nº 2) 

 

11.1.  As  empresas  deverão  apresentar  envelope  lacrado  contendo  na  parte  frontal  os  

seguintes dizeres: 

 

AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO VALÉRIO  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021/FME  

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 

(CNPJ/MF DA EMPRESA) 

(ENDEREÇO DA EMPRESA) 
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11.2 - O Envelope II deverá conter, obrigatoriamente, documentos que comprovem os 

requisitos legais para a Habilitação Jurídica, Qualificação Econômico-Financeira, Regularidade 

Fiscal, Trabalhista e Qualificação Técnica. 

 

11.3 - Deverão estar todos em nome do estabelecimento (matriz ou filial) que efetivamente 

apresentar a proposta de preços. 

 

11.4 - O documento que não mencionar prazo de validade ou data de vencimento será 

considerado válido pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua expedição. 

 

11.5 - Para comprovação da Habilitação Jurídica os interessados deverão apresentar os 

seguintes documentos: 

 

a)   Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

b)   Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades 

por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; 

 

c)   Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova da diretoria em exercício; 

 

d) 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. 

 

11.6 - Para a comprovação da Qualificação Econômico-Financeira, os licitantes deverão 

apresentar: 

 

a) Certidão negativa de falência e concordata ou certidão negativa de ações 

judiciais inerentes a distribuição em 1°grau e 2° grau, expedidas pelo poder 

judiciário da comarca da sede da empresa. 

 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

dentro do prazo de encerramento, que comprovem sua boa situação financeira, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. As empresas 

que ainda não encerraram o seu primeiro exercício social deverão apresentar, 

para tanto, o balanço de abertura, arquivado na Junta Comercial, obedecidos 

aos aspectos legais e formais de sua elaboração. O balanço e demonstrações 

contábeis das sociedades anônimas ou por ações deverão ser apresentadas em 

publicações no Diário Oficial e o arquivamento do registro no órgão de registro do 

comércio competente do Estado do domicílio ou sede da licitante. As demais 

deverão apresentar o balanço e demonstrações contábeis, devidamente 

assinados pelo representante legal da empresa e por contador registrado no 

Conselho Regional de Contabilidade e acompanhado de cópia dos termos de 

abertura e de encerramento do Livro Diário do qual foi extraído, com o devido 

arquivamento no órgão de registro do comércio competente do Estado do 

domicilio ou sede da licitante.  

 

11.7 - Para a comprovação da Regularidade Fiscal, Previdenciária e Trabalhista os licitantes 

deverão apresentar os seguintes documentos: 
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a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 

b) Prova de inscrição Municipal, relativo ao domicílio ou sede da Empresa, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação – 

Alvara de Licença e Funcionamento; 

 

c) Certidão negativa ou positiva, com efeito, de negativa de quitação de tributos 

federais, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal; 

 

d) Certidão negativa ou positiva, com efeito, de negativa quanto aos tributos 

municipal, relativamente à sede ou domicílio do proponente; 

 

e) Certidão negativa ou positiva, com efeito, de negativa quanto aos tributos 

estadual, relativamente à sede ou domicílio do proponente; 

 

f) Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

- FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

 

g) Certidão negativa ou positiva, com efeito, de negativa quanto à  Seguridade 

Social, expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, poderá ser 

apresentada de forma conjunta com a elencada no item “c”. 

 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pela Justiça do 

Trabalho. 

 

i) declaração da licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal, 

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

insalubre, e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo nas condições de 

aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal, conforme modelo constante deste Edital; 

 
 

j) declaração de que: não se encontra declarada inidônea para licitar ou 

contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do 

Distrito Federal; e, inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação, em 

cumprimento do disposto no art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93, conforme modelo 

constante deste Edital; 

 

l) Demais declarações que se constam em anexos. 

 

11.7.1 - A certidão negativa ou positiva, com efeito, de negativa quanto aos tributos distritais 

substitui os documentos dos itens 11.7 “c”. “g”. 

 

11.7 2- Para a comprovação da Qualificação Técnica, os licitantes deverão apresentar: 

 

a) Apresentar Certidão de Acervo Técnico com atestado de capacidade técnica, 

comprovando sua experiência na execução do serviço de implantação de 

sistemas de microgeração de energia solar fotovoltaica ON-GRID, de potência 

total mínimo de 250 KWp.  

 

b)  Apresentar Certidão de Acervo Técnico com atestado de capacidade 

técnica, registrado no CREA/TO, de obra especifica de implantação de sistema 
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de micro geração de energia solar fotovoltaica ON-GRID, de usina 

fotovoltaica, de potência mínima 50 KWp.  

 

c)  Apresentar Certidão de Acervo Técnico – CAT, de execução de obras e 

serviços elétricos com aterramento. 

 

d)  Apresentação de Carta de aprovação de projeto do sistema fotovoltaico junto 

a Concessionaria de energia, na quantidade mínima do termo de 120 (Cento e 

vinte) cartas de sistemas homologados, sendo a cartas assinadas pelos 

responsáveis técnico da empresa (engenheiro eletricista registrado no Crea 

como responsável técnico da empresa).  

 

e) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro de colaboradores, na 

data fixada para a entrega da proposta, profissional técnico de nível superior 

reconhecido pelo CREA, que obrigatoriamente será o profissional preposto 

(residente na obra), relativa à execução de obras/serviços com características 

similares ou equivalentes em complexidade operacional indicadas nas 

especificações do objeto deste edital, Será considerado integrante do quadro 

de colaboradores da empresa licitante o profissional que for sócio, diretor, 

empregado de caráter permanente, contratado ou responsável técnico da 

empresa perante o CREA. A comprovação de que integra o quadro de 

colaboradores da licitante será feita mediante a apresentação dos seguintes 

documentos, conforme o caso; sócio: contrato social e sua última alteração; 

diretor: estatuto social e ata de eleição devidamente publicada na imprensa, 

em se tratando de sociedade anônima; empregado permanente da empresa: 

contrato de trabalho por tempo indeterminado ou qualquer documento 

comprobatório de vínculo empregatício previsto na legislação de regência da 

matéria; contratado pela empresa: contrato de prestação de serviços;  

f) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro de colaboradores, 

registro de emprego em carteira assina regime CLT, na data fixada para a 

entrega da proposta, profissional Técnico eletricista, no mínimo 02 (dois) que 

obrigatoriamente será o profissional preposto (residente na obra), relativa à 

execução de obras/serviços com características similares ou equivalentes em 

complexidade operacional indicadas nas especificações do objeto deste 

edital 

 

g)  Responsável técnico: Certidão de registro de pessoa jurídica no CREA. 

 

11.08 - Sob pena de inabilitação, os documentos exigidos para habilitação deverão ser 

apresentados no original ou cópia autenticada, não será aceitando documentos em forma de 

‘FAX’ e nem a apresentação de protocolo em substituição a documento solicitado. 

 

11.08.1 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 

deverão estar: 

 

a) em nome do licitante, com número do CNPJ e endereço respectivo; 

 

b) em nome da sede (matriz), se o licitante for à sede (matriz); 

c) em nome da filial, se o licitante for a filial, salvo aqueles documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da sede (matriz). 

 

 

Observação: 
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a) A (o) Pregoeiro (o), sempre quando necessário, efetuará consulta ao site da Receita 

Federal na internet para certificação sobre a regularidade da inscrição da empresa no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, em observância à Instrução Normativa da SRF 

nº 200, de 13/09/2002, confirmando, ainda, a autenticidade dos demais documentos 

apresentados extraídos pela internet, junto aos sites dos órgãos emissores, para fins de 

habilitação. 

 

b) Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser 

entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por Tradutor 

Juramentado e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e 

Documentos; 

 

c) Documentos  de  procedência  estrangeira,  mas  emitidos  em  língua  portuguesa,  

também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório 

de Títulos e Documentos; 

 

11.9. As certidões que não declararem expressamente o período de validade, para os fins 

desta licitação, deverão ter sido emitidas nos 30 (trinta) dias imediatamente anteriores à 

data prevista para o recebimento dos envelopes contendo “Proposta” e “Documentos de 

Habilitação”, salvo quanto a Certidão e/ou Declaração de enquadramento de 

microempresa - ME ou empresa de pequeno porte – EPP. 

 

11.10. O envelope de Habilitação que não for aberto durante a licitação deverá ser retirado 

junto à CPL, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de abertura da sessão, sob pena de 

inutilização. 

11.11.  As  ME’s,  EPP’s  e  MEI  deverão  apresentar  toda  a  documentação  exigida  para  a 

habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que 

estes apresentem alguma restrição. 
 

11.11.1. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal das ME’s, EPP’s e 

MEI, será assegurado o prazo de 5  (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente apresentar preço inferior ao menor preço ofertado na 

etapa de lances, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para 

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

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 

11.11.2. Poderá haver prorrogação do prazo para a regularização fiscal desde que a 

interessada apresente requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido a(o) 

Pregoeira(o). 
 
 
 

11.11.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 02 (dois) 

dias úteis inicialmente concedidos. 
 

11.11.4. A  não  regularização  da  documentação,  no  prazo  previsto  neste  item,  

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

 

11.12. Se o detentor da melhor proposta desatender as exigências previstas neste Edital, será 

INABILITADO, e a (o) Pregoeira (o) examinará as ofertas subseqüentes e procederá à 

habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, 

sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta que atenda ao Edital, para 

declarar o licitante vencedor. 

 

http://www.saovalerio.to.gov.br/
mailto:licitaçao@saovalerio.to.gov.br


 

ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO-TO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ADM:2021/2024 

 

               

AV. TOCANTINS, Nº 280 – CENTRO SÃO VALERIO - TO , CEP: 77390-000, CNPJ: 31.237.827/0001-47, SÃO VALÉRIO – TO, TEL: 63 3359 – 

1619, CNPJ :  31.237.827/0001-47 , WWW.SAOVALERIO.TO.GOV.BR, licitaçao@saovalerio.to.gov.br 
 

 

11.13. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 

deverão estar: 
 

11.13.1.  no  prazo  de  validade  estabelecido  pelo  órgão  expedidor  competente  

ou  cumprir  o disposto nos subitens acima; e, 
 

11.13.2. em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o 

endereço respectivo: 
 

a)  se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 
 
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz; 

 

11.14. Da sessão lavrar-se-á Ata Circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, será assinada pela (o) Pregoeira (o) e pelos proponentes 

presentes. 

 

11.15 – INFORMAÇÃO GERAL 

 

a) Caso a(s) certidão(ões) expedida(s) pela(s) Fazendas Federal, Estadual, Municipal ou do 

Distrito Federal, seja(m) POSITIVA(S), reserva-se o direito de só aceitá-la(s), se a(s) mesma(s) 

contiver(em) expressamente a expressão POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO, nos termos do 

artigo 206 do Código Tributário Nacional;  

 

b) Os documentos necessários para habilitação poderão ser apresentados através de 

original ou por processo de cópia autenticada ou publicação em órgão da imprensa oficial, 

desde que perfeitamente legíveis, ficando retidos para juntada ao respectivo processo.  

 

c). A autenticação poderá ser feita pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio, 

mediante apresentação dos originais.  

 

d) Serão aceitas as documentações retiradas na Internet, desde que sejam impressões 

originais, cópias autenticadas em cartório, cópias autenticadas pelo pregoeiro. A aceitação 

destes documentos está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet pelo 

Pregoeiro e Equipe de Apoio.  

 

e) Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.  

 

f) Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, as 

microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, conforme Edital, mesmo que 

esta apresente alguma restrição.  

 

g) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

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

proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, à critério da 

administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 

de certidão negativa, conforme autoriza o art.43, §1º da LC 123/06. 9.7.7.2. A não 

regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior, implicará na 
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decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 

8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão 

pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou 

revogar a licitação. 

 

 
SEÇÃO XII. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

12.1. Inexistindo manifestação recursal, a (o) Pregoeira (o) classificará como vencedora a 

proposta que melhor satisfazer as exigências do Edital, com a posterior homologação do 

resultado pela Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, após recebimento do 

processo concluído pela (o) Pregoeira (o). 

 

12.2. Havendo interposição de recurso, após o julgamento, caso a (o) Pregoeira (o) não 

tenha se retratado de sua decisão, a(o) GESTOR adjudicará e homologará o procedimento 

licitatório ao licitante vencedor, e após será realizada a assinatura do Contrato/Ata de 

Registro de Preço nos termos da Minuta em anexo, ou se a entrega for integral e imediata, o 

respectivo instrumento contratual poderá ser substituído por Nota de Empenho nos termos do 

art. 62, caput e §4º da Lei nº 8.666/93. 
 
SEÇÃO XIII. DO PAGAMENTO 
 

13.1 Até o 10º (décimo) dia após a apresentação da fatura, da competente liquidação da 

despesa e da atestação a cargo do setor próprio do Município. 

 

13.2- O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da 

empresa, ficando a Contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da 

contratação deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos. 

. 

SEÇÃO XIV. DAS SANÇÕES 

 

14.1. Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, a classificada em primeiro lugar, poderá 

sujeitar às penalidades seguintes: 
 

a) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de inexecução total 

da obrigação; 
 
b) Multa  de  10%  (dez  por  cento)  do  valor  correspondente  à  parte  contratual  

não cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação; 
 

c) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, no caso de inexecução diária 

do objeto deste contrato, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será 

considerado descumprimento parcial da obrigação, conforme alínea anterior; 
 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 

e) O valor da multa aplicada (tanto compensatória quanto moratória) deverá ser 

recolhido no setor financeiro do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, dentro do prazo de 05 

(cinco) dias úteis após a respectiva notificação. 
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f) ADVERTÊNCIA,  por  escrito,  quando  a  proponente  deixar  de  atender  quaisquer 

indicações aqui constantes. 

 

g) No caso de atraso injustificado no fornecimento de qualquer produto ou mesmo no 

caso de entrega incompleta será rescindido o termo contratual de imediato; 

 

14.2 No caso de atraso de pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido de 

alguma forma para tanto, serão devidos pelo FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO encargos 

moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em 

regime de juros simples. 

 

14.3 O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos 

moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 

efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da 

prestação em atraso. 

 

14.4. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se á em processo 

administrativo, devidamente autuado, e que assegure o contraditório e a ampla defesa, 

conforme os preceitos legais da Lei 8.666/93. 

 

14.5. A inexecução total ou parcial do contrato poderá Administração, garantida a 

prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções previstas no artigo 87 da Lei 

8.666/93 

 

14.6.  O licitante será sancionado com o impedimento de licitar, pelo prazo que for 

fixado pela Administração em função da natureza e da gravidade da falta cometida, 

conforme previsto nos termos do artigo 7º da Lei 10.520/02 e Leis subsidiárias; sem prejuízo de 

multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais 

cominações legais, nos seguintes casos: 

 

14.6.1     Cometer fraude fiscal; 

14.6.2     Apresentar documento falso; 

14.6.3     Fizer declaração falsa; 

14.6.4     Comportar-se de modo inidôneo; 

14.6.5     Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

14.6.6     Não mantiver a proposta. 

14.6.7     Para os fins da Sessão XIV, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos 

artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93. 

 

XV. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

15.  Ao Gestor Municipal compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou 

inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado. 
 

15.1 A anulação do Pregão induz à do contrato; 
 

15.2 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido 

pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 
 

15.3 É facultado à (ao) Pregoeira(o) ou à autoridade superior, em qualquer fase desde 

Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido 
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apresentados para fins de classificação e habilitação. 
 

15.4 No julgamento das propostas e na fase de habilitação, a(ao) Pregoeira(o) 

poderá sanar erros ou falhas  que  não  alterem a  substância  das  propostas  e  dos  

documentos  e  a  sua  validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em 

ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e 

habilitação. 
 

15.5 Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na 

proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão. 
 

15.6 Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, 

de 15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de 

pequeno porte. 

 

15.7 Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste edital, 

prevalecerão às últimas. 

 

15.8. São partes integrantes deste Edital: 

 

Anexo I  – Termo de Referência; 

Anexo II – Modelo de Credenciamento; 

Anexo III – Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação; 

Anexo IV – Modelo de Declaração de Cumprimento do art. 27, inciso V, da Lei nº 

8.666/93; 

Anexo V – Modelo de Declaração de Cumprimento do art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93; 

Anexo VI – Modelo de Declaração de inexistência de vínculo; 

Anexo VII – Modelo de Proposta 

Anexo VIII – Ata de Registro de Preços 
 

 

15.9. O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, reserva-se o direito de revogar total ou 

parcialmente a presente licitação, tendo em vista o interesse público, ou ainda anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei 

8.666/93, não cabendo as licitantes o direito de indenização, ressalvado o disposto no 

parágrafo único do art. 59 da citada lei. 
 

15.10. A (o) Pregoeira (o) dirimirá as dúvidas que suscite este Pregão desde que arguidas 

até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão do certame na forma 

indicada neste Edital ou pelo telefone (63) 3359-1433. 
 

15.11. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela (o) Pregoeira (o), de acordo 

com o que reza a Lei nº 10.520/2002, o Decreto nº 3.555/2000, e, subsidiariamente, a Lei nº 

8.666/1993. 
 

15.12. É competente o Foro de PEIXE/TO para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente 

licitação. 

 

SÃO VALÉRIO/TO, aos 25 de Novembro de 2021. 

 

 

 

________________________________________ 
Bruno Leonardo de Castro Carneiro 

Pregoeiro Municipal 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/2021 

 
 

1. JUSTIFICATIVA: O Fundo Municipal de Educação de São Valério TO, Tal contratação faz-se 

necessária para reduzir os custos mensais com contas de energia. O sistema deverá fazer 

com que, uma vez que a geração de energia é feita por meio da captação da luz solar 

(uma fonte gratuita de energia), a economia seja substancial. 

A economia de luz, proporcionada pela instalação da usina de energia fotovoltaica, permite 

que o investimento feito retorne de forma segura. Ainda, elimina-se as preocupações e 

despesas com reajustes tarifários e de bandeiras das concessionárias. 

 

2.  OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE 

SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, INCLUINDO TODOS OS 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, BEM COMO TODA MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO PARA 

FUNCIONAMENTO DO REFERIDO SISTEMA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E 

DETALHAMENTOS DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO 

DE SÃO VALÉRIO – TO, DURANTE 12 MESES. 

 

3. DESCRIÇÃO DOS OBJETOS:  

 

ITEM QTD HR DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO  
 VALOR 

UNITARIO                   

  VALOR  

TOTAL 

1 1 SV 

 

SISTEMDA DE PAINEL SOLAR ON - GRID: SISTEMA 

GERADOR SOLAR E FIOS ( FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E INSTALAÇÃO) 

 

GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICO DE 24,3 

KWp:*  12 

STAUBLI CONECTOR MC4 320016P0001-UR PV - 

KBT4/6II-UR ACOPLADOR FEMEA 

 * 12 STAUBLI CONECTOR MC4 320016P0001-UR PV - 

KBT4/6II-UR ACOPLADOR MACHO 1 INVERSOR 

SOLAR GROWATT ON GRID MID25KTL3-X 25 KW 

TRIFASICO 380V 2MPPT MONITORAMENTO  

*54 PAINEL SOLAR JINKO JKM 450M-60HL4-V 60M HC 

450W TIGER PRO MONO PERC 20,85% EFIC 120 CEL

  

* 200 CABO SOLAR CORDEIRO B5030 200M 

CORTOX SOLAR  FLEX  1KV  1500V  C5  NBL  1X6,00  

PRETO  

* 200 CABO SOLAR CORDEIRO B5030 200M 

CORTOX SOLAR FLEX 1KV 1500V C5 NBL 1X6,00 

VERMELHO 

 * 14 ESTRUTURA SOLAR ROMAGNOLE 412135 RS-327 

2 PARES PERFIL DE ALUMINIO 2,40M   4PAINEIS 

PRATIC LITE* 14 ESTRUTURA SOLAR ROMAGNOLE 

412121 RS- 298 KIT FIXAÇÃO 4 PAINEIS TELHA 

FIBROCIMENTO PARAFUSO META 

  

 

3.1     ESPECIFICAÇÃO TECNICAS 

 

 Para fins de padronização dos materiais dos Sistemas de Geração de Energia Solar 

Fotovoltaica, com vistas à facilidade de operação, manutenção e como forma de garantir o 
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pleno funcionamento do Sistema, exige-se a instalação dos itens abaixo descritos, contendo as 

características especificadas: 

 

3.2   GERADORES FOTOVOLTAICOS 

 

3.2.1 Os geradores devem ser instalados e colocados em funcionamento seguindo 

rigorosamente o estabelecido pela Resolução Normativa 482, de 17 de abril de 2012 da ANEEL; 

 

3.2.2 A potência nominal do sistema fotovoltaico a ser contratado deverá ser de, no 

mínimo, 72,9 kWp. 

 

3.2.3 O sistema fotovoltaico deve apresentar perda global máxima de 20%. Como perda 

global, entenda-se todos os fatores que acarretam diminuição na energia efetivamente 

entregue pelo sistema em relação ao valor ideal, ou seja, considerando apenas a potência 

pico do sistema e as HSP (horas de sol pico) da instalação. Fatores de perdas típicos são: 

perdas do inversor CC/CA; de sombreamento; sujeiras; coeficientes de temperatura; 

desbalanceamento das cargas (mismatching), entre outros; 

 

3.2.4 Os geradores serão instalados sobre o telhado com telhas metálicas; 

 

3.2.5 Cada gerador fotovoltaico deverá ser composto por: módulos idênticos (fabricante e 

modelo), ou seja, com as mesmas características elétricas, mecânicas e dimensionais; 

inversores com as mesmas características (fabricante e linha/família). 

 

3.3    MÓDULOS FOTOVOLTAICOS. 

 

3.3.1 Somente serão aceitos módulos fotovoltaicos feitos de silício cristalino 

(monocristalino) etiquetados pelo INMETRO com potência unitária≥ 400 Wp. 

 

3.3.2 Os Módulos Fotovoltaicos devem ter no minimo os seguintes requisitos: 

 

3.3.3 Ter eficiência superior a 18,00% na conversão de energia luminosa em elétrica, nas 

condições padrão de teste - STC – Standard Test Conditions (1000 W/m2; 25°C; AM 1.5); 

 

3.3.4 Vida útil esperada: 25 ANOS; 

 

3.3.5 Temperatura de operação: -40°C a -+ 85°C; 

 

3.3.6 Garantia contra defeitos de material e fabricação mínima de 10 anos; 

 

3.3.7 Os módulos devem ser identificados de acordo com as seguintes informações: nome ou 

marca comercial do fabricante; modelo ou tipo do modelo; mês e ano de fabricação; 

número de série; 

 

3.3.8 Certificação INMETRO (Portaria INMETRO 004/2011); 

 

3.3.9 Cada módulo deve ter uma caixa de conexão IP 67, com bornes e diodos de 

passagem (by- pass) já montados, e conectores a prova d’água e de engate rápido (por 

exemplo, MC3, MC4, etc.); 
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3.3.10 Todas as estruturas de suporte das placas fotovoltaicas devem ser de aço galvanizado, 

ou alumínio anodizado com reforço de estabilidade, durabilidade e preparadas em caso 

de esforços mecânicos, climatéricos e corrosão, bem como as expansões/contrações 

térmicas, com garantia de 10 anos; 

 

3.3.11 A corrente máxima dos módulos deve ser compatível com a especificada para os 

inversores; 

 

3.3.12 Todos os fios, cabos, conectores, proteções, diodos, estrutura de fixação, e demais 

componentes devem ser fornecidos e perfeitamente dimensionados de acordo com a 

quantidade de placas fotovoltaicas e inversores do arranjo fotovoltaico, seguindo todas as 

normas de instalações elétricas relevantes à futura instalação, manutenção e segurança 

do sistema, em especial a norma NBR 5410 referente à instalação em baixa tensão; 

 

3.3.13 Para interligação entre os módulos e o sistema de conversão deverão ser utilizados 

cabos solares de no mínimo 6 mm² com isolação de 1000 vols 

 

3.3.14  Os cabos utilizados para aplicação solar deverão ser unipolares livres de halogênio e 

resistentes a radiação ultravioleta; 

 

3.3.15      A tensão contínua nominal dos arranjos deverá estar compatível com a especificada 

para os inversores; 

 

3.4    INVERSORES: 

 

3.4.1 Todos os inversores devem ser projetados para operarem conectados à rede da 

concessionária local de energia elétrica na frequência de 60 Hz; 

 

3.4.2 A relação entre a potência nominal de cada inversor e a potência nominal do arranjo 

(strings) formado pelos módulos fotovoltaicos conectados a ele, não deve ser inferior a 

0,90; 

 

3.4.3  Deve apresentar eficiência máxima de pico superior a 97% e nível de eficiência 

européia superior a 96,5%; 

 

3.4.4 Os inversores não devem possuir elementos passíveis de substituição com baixa 

periodicidade, de forma a propiciar vida útil longa, sem a necessidade de manutenção 

frequente; 

 

3.4.5 Devem ser capazes de operar normalmente à potência nominal, sem perdas, na faixa 

de temperatura ambiente de 0°C a 45º C; 

 

 

3.4.6 A distorção harmônica total de corrente (THDI) do inversor deve ser menor que 3,5%; 

 

3.4.7 A tensão de saída do conjunto de inversores deve ser compatibilizada ao nível 

nominal de utilização da concessionária de energia local; 

 

3.4.8 Os inversores devem atender a todos os requisitos e estar configurados conforme as 

normas IEC/EN 61000-6-1/61000-6-2/61000-6-3, IEC 62109-1/2, IEC 62116, NBR 16149 e DIN VDE 

0126-1-1; 
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3.4.9 Os inversores com potência nominal até 10kW devem possuir certificação do INMETRO; 

 

3.4.10 Os inversores devem ter capacidade de operar com fator de potência entre ± 0,9. A 

regulação do fator de potência deve ser automática, em função da tensão e corrente na 

saída do sistema. 

 

3.4.11 Requisitos mínimos para o sistema de proteções e monitoramentos dos inversores 

utilizados: 

● Anti-ilhamento, 

● Proteção contra polaridade reversa em CC, 

● Chave seccionadora CC integrada ao inversor, 

● Monitoramento da rede elétrica C.A. (tensão, corrente, potência e frequência). 

● Max. tensão de entrada: 1100 V 

● Conexão à rede: 3~NPE 380 V 

● Frequência: 60 HZ 

● MPPT: maior ou igual a 2; 

● Mínima Eficiência permitida: 97,8% 

 

3.4.12 Os inversores devem ser conectados a dispositivos de seccionamento adequados, 

visíveis e acessíveis para a proteção da rede e da equipe de manutenção; 

 

3.4.13 O quadro de paralelismo dos inversores de cada sistema fotovoltaico, disjuntores de 

proteção e barramentos associados, cabos de entrada e saída devem ser dimensionados e 

instalados em conformidade com a NBR 5410; 

3.4.14 Os inversores devem ter grau de proteção mínimo IP 65; 

3.4.15 Os inversores devem atender a todas as exigências da concessionária de energia 

local 

 

3.4.16 Os inversores devem possuir display digital para configuração 

monitoramento dos dados; 

 

3.4.17 - Os inversores devem permitir monitoramento remoto e monitoramento local 

(com e sem fio); 

 

3.4.18 - Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de material e fabricação; 

 

3.4.19 Vida útil esperada de, ao menos, 10 anos. 

 

3.5       QUADROS DE PROTEÇÃO E CONTROLE CC E CA (STRING BOXES) 

 

3.5.1 - Deverá ser utilizado painel adequado às instalações elétricas de dimensões apropriadas 

para abrigar os equipamentos de proteção, controle, manobra, e devem conter os seguintes 

elementos: 

 

a) Todos os fusíveis das séries (quando houver necessidade); 

b) Disjuntores de seccionamento; 

c) Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS), entre ambos os polos do paralelo e entre 

eles e o sistema de aterramento, dimensionados conforme as características do sistema 

instalado e seguindo a Norma NBR IEC 61643-1. 

http://www.saovalerio.to.gov.br/
mailto:licitaçao@saovalerio.to.gov.br


 

ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO-TO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ADM:2021/2024 

 

               

AV. TOCANTINS, Nº 280 – CENTRO SÃO VALERIO - TO , CEP: 77390-000, CNPJ: 31.237.827/0001-47, SÃO VALÉRIO – TO, TEL: 63 3359 – 

1619, CNPJ :  31.237.827/0001-47 , WWW.SAOVALERIO.TO.GOV.BR, licitaçao@saovalerio.to.gov.br 
 

 

 

3.5.2 Os fusíveis e dispositivos de proteção contra surtos devem estar em conformidade com 

a norma ABNT 5410 e da concessionária de energia. 

 

3.5.3 As caixas de conexão devem ser pelo menos IP 65, em conformidade com as normas 

pertinentes e devem ser resistentes à radiação ultravioleta. 

3.5.4 -Dentro das caixas de conexão, os elementos devem ser dispostos de tal forma que os 

polos positivo e negativo fiquem tão separados quanto possível, respeitando, minimamente, as 

distâncias requeridas pelas normas aplicáveis. Isso é para reduzir o risco de contatos diretos. 

 

3.5.5 -Os condutores c.c. desde as caixas de conexão até a entrada dos inversores devem 

ser acondicionados em eletrocalhas ou eletrodutos, com caixas de passagem seguindo as 

normas brasileiras de instalações elétricas. 

 

3.5.6 A queda de tensão nos condutores c.c., desde os módulos até a entrada dos 

inversores, deve ser inferior a 2% para a corrente de máxima potência do gerador em STC. 

 

3.6 QUADROS DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO C.A. 

 

3.6.1 Para os circuitos módulos fotovoltaicos - inversor - cargas deverão ser utilizados disjuntores 

termomagnéticos de baixa tensão, de baixo nível de perdas, para proteção contra curto-

circuito, e dimensionados adequadamente; 

 

3.5.7 - Todas as estruturas metálicas e equipamentos devem estar conectados ao sistema 

de aterramento, de firma a garantir a equipotencialidade; 

 

3.5.8 - Os módulos fotovoltaicos devem ter dispositivos de proteção contra surtos nas caixas 

de conexão entre ambos os polos das conexões em paralelo dos strings e entre eles e o 

condutor de aterramento ou quando o inversor possuir esta proteção incorporada; 

 

3.5.9 - Toda instalação dever ser realizada em conformidade com a Norma NBR 5419, 

inclusive adaptações eventuais necessárias. 

 

3.7 ESTRUTURAS DE SUPORTE 

 

3.7.1 - A estrutura de suporte deve seguir as seguintes especificações: 

a) As estruturas de suporte devem estar projetadas para resistir aos esforços do vento de 

acordo com a NBR 6123/1988 e a ambientes de corrosão igual ou maiores que C3, em 

conformidade com a ISO 9223. 

 

b) As estruturas de suporte devem ser feitas de aço galvanizado à fogo ou alumínio 

e devem atender ao requisito de duração de 25 anos. Os procedimentos de instalação devem 

preservar a proteção contra corrosão. Isto também é aplicável aos parafusos, porcas e 

elementos de fixação em geral. 

 

1. Sempre que possível devem ser utilizados furos já existentes nas telhas, deve- se ainda 

aplicar materiais vedantes, a fim de eliminar quaisquer tipos de infiltração de água no interior 

da unidade. 
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2. Todos os módulos devem estar a uma altura suficiente da cobertura, de modo a permitir 

uma ventilação adequada, conforme recomendação do fabricante e ter separação de pelo 

menos 1 cm entre os módulos adjacentes. 

 

3. As estruturas/módulos fotovoltaicos devem ser dispostos de tal maneira que permita o 

acesso à manutenção do telhado e demais equipamentos existentes na unidade. 

 

3.8   CABOS FOTOVOLTAICOS (CC) 

 

3.8.1 - Os cabos elétricos, quando instalados ao tempo, devem apresentar as seguintes 

características: 

 

a) Devem ser resistentes a intempéries e à radiação UV; 

 

b) Devem apresentar a propriedade de não propagação de chama, de auto 

extinção do fogo e suportar temperaturas operativas de até 90°C; 

 

c) Devem ser maleáveis, possibilitando fácil manuseio para instalação; 

 

d) Devem apresentar tensão de isolamento apropriada à tensão nominal de 

trabalho; 

 

e) Devem apresentar garantia mínima de 5 anos, vida útil de 25 anos. 

 

3.8.2 - Deverão ser utilizados Cabos solares (Referência: Cabos ExZHellent® Solar e cabos 

PROSOLAR FV, da Conduspar), com as seguintes características: 

 

a) Cabo de cobre estanhado, encordoamento flexível de classe 5, isolação de composto 

poliolefínico termofixo livre de halogênios e cobertura de composto poliolefínico termofixo livre 

de halogênios, retardante de chama, com resistência à radiação UV e intempéries, com 

tensão de isolamento em corrente contínua igual ou superior a 1kV; 

 

3.9 ATERRAMENTO E SPDA 

 

3.9.1 - Todas as estruturas metálicas e equipamentos devem estar conectados ao sistema 

de aterramento, de forma a garantir a equipotencialidade; 

 

3.9.2 - Os módulos fotovoltaicos devem ter dispositivos de proteção contra surtos nas caixas 

de conexão, entre ambos os polos das conexões em paralelo das strings e entre eles e o 

condutor de aterramento; 

 

3.9.3 - Toda a instalação deve ser realizada em conformidade com a norma NBR 5419, 

inclusive, eventuais adaptações necessárias. 

 

3.10 SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA 

 

3.10.1 - O serviço deve incluir, no mínimo, os seguintes trabalhos: 
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a) Instalação/preparação de caminhos e passarelas para acesso aos geradores 

fotovoltaicos, caixas de conexão, e equipamentos existentes que terão seu acesso prejudicado 

(condensadoras do sistema de climatização),  

 

b) Construção e instalação dos apoios/suportes; 

 

C)           Construção de dutos para as linhas do sistema. 

 

3.10.2 - As estruturas dos sistemas não devem interferir no sistema de escoamento de águas 

pluviais das unidades e nem causar infiltrações no interior da edificação; 

3.10.3 - Deve ser avaliada a sobrecarga à estrutura da edificação devido às instalações 

citadas, de modo a não causar danos à edificação existente, seja estrutural ou de outra 

natureza; 

 

3.10.4 - Nas instalações e montagens deverão ser utilizados todos os EPI e EPC necessários e 

seguidas todas as normas de segurança aplicáveis, sobretudo as seguintes normas 

regulamentadoras: NR06; NR10; NR35; 

 

3.10.5 - Nenhum trabalhador da equipe poderá executar suas funções, sem estar portando 

e utilizando os EPI necessários. 

 

3.11  SISTEMA DE GERENCIAMENTO REMOTO 

 

3.11.1 - O sistema de monitoramento web e celular deverá coletar e monitorar todos os 

dados dos sistemas fotovoltaicos instalados; 

 

3.11.2 - Deverá enviar, pelo menos, as seguintes informações: 

a) A energia gerada (diária, mensal, anual) em kWh; 

b) Tensão e corrente CC por inversor; 

c) Tensão e corrente CA por inversor; 

d) Potência em kW CA de saída por inversor; 

e) Gerenciamento de alarmes; 

f) Registro histórico das variáveis coletadas de, ao menos, 12 meses. 

 

3.12  TREINAMENTO 

 

3.12.1 - O objetivo do treinamento é capacitar técnico da contratante para a 

operação, gerenciamento e monitoramento dos sistemas; 

 

3.12.2 - A duração do treinamento deverá ser de 8 (oito) horas; 

 

3.12.3 – O programa do treinamento deverá ser aprovado previamente pelo contratante, e 

deverá estar coerente com os equipamentos instalados; 

 

3.12.4 - O treinamento deverá ser dividido em duas partes, sendo uma teórica e a outra de 

caráter totalmente prático. 

 

 

3.13 COMISSIONAMENTO 
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3.13.1 - Inspeção visual e termográfica: 

 

a) Deve ser realizada inspeção visual das estruturas metálicas, módulos, conectores e 

quadros; 

3.13.2 - Teste de módulos individuais e strings: 

 

a) Serão testados 4 módulos selecionados aleatoriamente; 

b) O teste será feito sem desmontar os módulos da estrutura de suporte. Simplesmente 

serão desconectados do gerador; 

c) Serão obtidas ainda as curvas I-V de todos as strings individualmente; 

d) Devem ser realizados ainda teste de tensão, polaridade e resistência de 

isolamento de cada string. 

 

3.13.3 - Avaliação de desempenho: 

 

a) O princípio do teste consiste em observar as condições durante a operação real do 

sistema, devendo-se verificar a energia efetivamente fornecida à rede elétrica e comparar a 

energia estimada a ser fornecida pelo sistema; 

b) O período de registro deve englobar desde o nascer até o pôr do Sol; 

c) Durante o teste deve ser evitada qualquer ação que afete o grau de limpeza dos 

geradores e dos módulos de referência; 

d) Outros esforços de manutenção podem ser feitos, registrando cuidadosamente os 

detalhes (causa, tarefa e duração) em um relatório específico para o tempo de duração do 

teste; 

e) Antes da realização do comissionamento a CONTRATADA deverá entregar em meio 

digital/DWG o Diagrama Unifilar Básico com todo o detalhamento do projeto do sistema 

fotovoltaico. 

 

4 GARANTIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

 

4.1 Os prazos de garantia dos materiais, equipamentos e serviços serão os seguintes, contados 

da data de emissão do “Termo de Recebimento Definitivo” de cada instalação, sem prejuízo 

dos prazos preconizados nos Códigos Civil e de Defesa do Consumidor: 

 

a) Módulos fotovoltaicos: Nível máximo de degradação da potência de 10% durante o 

período de garantia, que deverá ser de, no mínimo, 10 anos. 

b) Inversores: 5 anos. 

c) Cabos expostos ao tempo: 2 anos. 

d) Demais componentes eletroeletrônicos: 1 ano. 

e) Instalação e serviços de engenharia: 1 ano. 

 

4.2 Prazo para início do atendimento no local da instalação: 5 dias úteis 

. 

4.3 - Prazos para conclusão do atendimento: 60 dias úteis; 

 

4.3.1 - Caso a solução do problema implique na substituição de módulos fotovoltaicos, 

o prazo será de até 45 dias úteis; 

 

4.3.2 - Caso a solução do problema implique no conserto ou substituição de 
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inversores, o prazo será de ate 45 dias úteis; 

 

4.3.3 - Caso a solução do problema implique na substituição de cabos expostos ao tempo, 

o prazo será de até 20 dias úteis; 

 

- Caso a solução do problema implique na substituição em algum dos demais componentes 

eletrônicos do sistema, o prazo será de ate 45 dias úteis; 

 

4.3.4 - Caso a solução do problema esteja relacionada com a instalação do sistema e 

serviços de engenharia, o prazo será de 5 dias úteis. 

 

4.4 -

Deverá ser fornecido pela CONTRATADA um número telefônico e um endereço eletrônico para 

abertura de chamados; 

 

4.5 - Após a abertura do chamado, deverá ser enviado um e-mail para a CONTRATANTE 

contendo o número do protocolo, o resumo da descrição, data e hora da abertura do 

chamado; 

 

4.6 - 

A CONTRATADA, após a realização dos serviços de manutenção e suporte técnico, deverá 

apresentar um Relatório contendo: a identificação do chamado com número de protocolo 

único para cada ocorrência, data e hora de abertura e da conclusão do chamado, Status do 

atendimento, identificação do erro/defeito, técnico responsável, e outras informações 

pertinentes; 

 

4.7 - Deverá ser realizada a limpeza das placas de 60 em 60 dias até 31/12/2022; 

 

4.8 - Deverá ser realizado o monitoramento via web com relatório bimestral fisicamente da 

produção do sistema, leitura dos inversores e do relógio bidirecional. 

 

4.9 - Deverá ser prestada a assistência técnica no local física assim que for necessária por 

um responsável com tolerância de no máximo 48 hs; 

 
 

5. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL  

5.1. Os serviços deverão ser realizados na Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme 

localização contida no Projeto. 

 

6. DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO  

6.1. A forma de execução será INDIRETA sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, 

incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, serviços de instalações e 

montagens, necessários, atendidos os requisitos técnicos e legais e as especificações e 

diretrizes deste Termo de Referência para cada sistema a ser contratado. 

 

7. DAS DEFINIÇÕES E NORMAS TÉCNICAS  

7.1. DEFINIÇÕES  

 

7.1.1. Administração pública: a Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, inclusive as entidades com personalidade jurídica de Direito 
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Privado sob controle do Poder Público e das Fundações por ele instituídas ou mantidas.  

7.1.2. Contratada: empresa proponente, vencedora da licitação, com a qual se celebrou 

contrato.  

 

7.1.3. Termo de referência: peça que descreve a prestação dos serviços, que contém os 

elementos técnicos capazes de propiciar a avaliação do custo, pela administração, com a 

contratação e os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para 

caracterizar o serviço a ser contratado, além de estabelecer direitos e obrigações, 

frequências, periodicidade, ferramentas e equipamentos, insumos, quadro de pessoal, 

controle e monitoramentos, etc., a serem adotados pela contratada.  

 

7.1.4. Responsável técnico: profissional pertencente ao quadro técnico da empresa, com as 

qualificações e formação exigidas, que responde por todas as obras e/ou serviços de sua 

área, a executar-se ou em execução na vigência de seu contrato com essa empresa.  

7.1.5. Engenheiro responsável: profissional pertencente ao quadro técnico da empresa, 

integrante da equipe técnica do contrato, que responde pela obra e/ou serviço sob sua 

responsabilidade, na vigência de seu contrato com a empresa.  

 

7.1.6. Fiscal ou gestor do contrato: é o representante da administração, especialmente 

designado, na forma dos arts. 67 e 73 da lei nº 8.666/93, para acompanhar e fiscalizar a 

execução contratual. 6.1.7. Unidade de serviço: é o parâmetro de medição adotado pela 

administração para possibilitar a quantificação dos serviços e a aferição dos resultados.  

 

7.1.8. Ordem de serviço: é o documento utilizado pela contratante para a solicitação, 

acompanhamento e controle de tarefas relativas à execução dos contratos de prestação de 

serviços, que deverá estabelecer quantidades estimadas, prazos e custos da atividade a ser 

executada, e possibilitar a verificação da conformidade do serviço executado com o 

solicitado.  

 

7.1.9. SFCR: Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede é o conjunto de equipamentos e 

instalações que compõem uma unidade de geração de energia por meio da conversão 

direta da energia da irradiação de luz solar em energia elétrica pelo efeito fotovoltaico em 

células semicondutoras. A energia elétrica é gerada em corrente alternada com tensão e 

frequência compatíveis com as da concessionária e o sistema de geração fotovoltaica é 

assim conectado à rede elétrica externa, participando desta como uma unidade de geração 

distribuída. 
 
 

8. NORMAS TÉCNICAS  

 

8.1. Os materiais empregados e os serviços executados deverão obedecer a todas as Normas 

Brasileiras atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, e às 

normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT ou para melhor 

complementar os temas previstos pelas já citadas, mas especificamente às seguintes normas e 

legislação:  

 

8.1.1. Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 – Institui a modalidade do pregão. 

 

8.1.2. Decreto nº 9.507/2018.  
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8.1.3. Decreto nº 5.450/2005.  

 

8.1.4. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  

 

8.1.5. Lei N.º 10.295, de 17 de outubro de 2001 – que dispõe sobre a Política Nacional de 

Conservação e Uso Racional de Energia.  

 

8.1.6. As normas do Instituto Nacional de Metrologia – INMETRO e suas regulamentações.  

 

8.1.7. Os regulamentos das empresas concessionárias. 

 

8.1.8. As prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, 

transporte e armazenagem dos produtos.  

 

8.1.9. NR 10 do Ministério do Trabalho e Emprego - Segurança em Instalações e Serviços em 

Eletricidade.  

 

8.1.10. NR 18 do Ministério do Trabalho e Emprego - Condições e meio ambiente de trabalho na 

indústria da construção.  

 

8.1.11. NBR 5410 - Execução de instalações elétricas de baixa tensão.  

 

8.1.12. NBR 5471 - Condutores elétricos.  

 

8.1.13. NBR 5419: 2015 - Proteção contra descargas atmosféricas.  

 

8.1.14. NBR 16274:2014 - Sistemas fotovoltaicos conectados à rede — Requisitos mínimos para 

documentação, ensaios de comissionamento, inspeção e avaliação de desempenho.  

 

8.1.15. NBR 11876:2010 - Módulos fotovoltaicos - Especificação.  

 

8.1.16. NBR 16149:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Características da interface de conexão 

com a rede elétrica de distribuição.  

 

8.1.17. NBR 16150:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Características da 56 interface de conexão 

com a rede elétrica de distribuição – Procedimento de ensaio de conformidade.  

 

8.1.18. NBR IEC 62116:2012 Procedimento de ensaios de anti-ilhamento para inversores de 

sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica.  

 

8.1.19. NBR IEC 61643-1/2007 - Dispositivos de proteção contra surtos em baixa tensão.  

 

8.1.20. IEC 61215 - Qualificação de Módulos Fotovoltaicos.  

 

8.1.21. IEC 61646 - Módulos Fotovoltaicos.  
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8.1.22. IEC 61730 - Qualificação de segurança do módulo FV, Partes 1 e 2 requisitos para 

construção e testes, incluindo a classe de proteção II.  

 

8.1.23. IEC 61345 - UV Test for Photovoltaic (PV) Modules  

 

8.1.24. Resolução ANEEL 482/2012. 

 

8.1.25. Resolução ANEEL 687/2015. 

 

9. PRAZO DE EXECUÇÃO  

 

9.1. O prazo máximo de execução para cada sistema de geração solar fotovoltaica 

contratado será de 60(sessenta) dias consecutivos contados a partir da emissão da ordem de 

serviço.  

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

10.1 A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 

portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto 

do contrato, bem como, aplicáveis aos casos de subcontratação.  

10.2 Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá:  

10.2.1 Atender prontamente às solicitações do Contratante no fornecimento dos serviços 

prestados e especificações deste TERMO DE REFERÊNCIA, de acordo com a necessidade do 

contratante, a partir da solicitação da Secretaria Municipal de Educação de São Valério - TO.  

10.2.2 A nota fiscal deverá ser acompanhada pelas Certidões de Regularidades Fiscais.  

10.2.3 Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao Contratante ou a terceiros, por 

ação ou omissão do serviço do presente. 

10.2.4 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta contratação, salvo 

mediante prévia e expressa autorização do Contratante.  

10.2.5 Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas neste TERMO DE REFERÊNCIA.  

10.2.6 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE.  

10.2.7 Comunicar imediatamente o CONTRATANTE sobre qualquer problema apresentado. 

10.2.8 Após a instalação de todo os sistemas, a CONTRATADA  irá conferir todo o sistema e 

elaborar um laudo de conformidade com os equipamentos contratados pelo Fundo Municipal 

de Educação para auxiliar a medição da equipe de fiscalização municipal. 

10.2.9 . Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 

local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 

constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 

garantia ou validade; 

10.2.10 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em 

português e da relação da rede de assistência técnica autorizada 

10.2.11 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

10.2.12 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos;  

10.2.13. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 

com a devida comprovação;  
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10.2.14. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

10.2.15. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;  

10.2.16. Fornecer e instalar os materiais necessários ao sistema de geração de energia elétrica 

através do princípio fotovoltaico;  

10.2.17. Elaborar os projetos elétricos, básico e executivo, necessários ao corretor 

funcionamento do sistema;  

10.2.18. Conduzir os processos Administrativo e Técnico junto à ENERGISA – concessionaria local 

de energia;  

10.2.19. Treinamento e capacitação técnica do encarregado em manutenção;  

10.2.20. Suporte técnico ao empreendimento; monitoramento energético. 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

11.1 Será responsável pela observância às leis, decretos, regulamentos, portarias e 

demais normas legais, direta e indiretamente aplicável ao contrato. 

11.2 Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposições 

da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

 

 

11.3 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear as aquisições prestados e 

prover os pagamentos dentro dos prazos convencionados. 

11.4 Processar e liquidar a fatura correspondente aos valores, através de Ordem 

Bancária, ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da 

contratação deverão ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento. 

6.5 Acompanhar, controlar e avaliar os produtos, através da unidade responsável por esta 

atribuição. 

11.6 Zelar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações 

assumidas por parte da CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas. 

 

12. DO QUANTITATIVO DE MATERIAIS  

 

12.1. Cada licitante deverá apresentar planilha própria em papel timbrado da empresa 

onde o discriminará, detalhadamente:  

 

a) Todos os materiais a serem utilizados, marcas e procedência, 

características dos equipamentos e seus preços unitário e total,  

 

b)  Mão de obra a ser empregada e seus custos. 

 

13. DA FISCALIZAÇÃO 

 

13.1 A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos, 

não poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade no fornecimento 

dos produtos. 

13.2 A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de 

correspondência oficial e anotações ou registros no Relatório. 

13.3 O relatório de entrega dos produtos será destinado ao registro de fatos e 

comunicações pertinentes aos mesmos. 

13.4 Todos os atos e instituições emanados ou emitidos pela fiscalização serão considerados 
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como se fossem praticados pelo Contratante. 

13.5  As  reuniões  serão  documentadas  por  Atas  de  Reuniões,  elaboradas  pela  

fiscalização  e  que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura 

dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsabilidades pelas providências a serem 

tomadas. 

 

14. DA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA E DOS ENCARGOS SOCIAIS 

 

14.1 As partes desde já ajustam que não existirá para o CONTRATANTE solidariedade quanto 

ao cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias para com os empregados da 

CONTRATADA, cabendo a esta assumir, de forma exclusiva, todos os ônus advindos da 

relação empregatícia. 
 

15. DO PAGAMENTO 

15.1 Até o 10º (décimo) dia após a apresentação da fatura, da competente liquidação da 

despesa e da atestação a cargo do setor próprio do Município. 

 

15.2- O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da 

empresa, ficando a Contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da 

contratação deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos. 

 

 

16. DA GESTÃO DO CONTRATO: Será designado através de Portaria, após a realização dos 

procedimentos licitatórios, um servidor da Coordenadoria de Material e Patrimônio. 

 

17. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: a vigência será de 12 (doze) meses, terá início a partir da 

assinatura do contrato. 

 

18. ASSINATURA DO SOLICITANTE 

 

 

 

SÃO VALÉRIO/TO, aos 25 de Novembro de 2021. 

 

 

 

 

 

       ________________________________________ 
BRUNO LEONARDO DE CASTRO CARNEIRO 

PREGOEIRO MUNICIPAL 
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ANEXO II - (MODELO) 

 

 

CREDENCIAMENTO 
 

 

Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a)                                  portador(a) da 

Cédula de Identidade nº                              e CPF sob nº                             _, a participar da 

licitação instaurada pelo MUNICIPIO DE SÃO VALÉRIO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO , na modalidade PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021/FME, na 

qualidade de REPRESENTANTE LEGAL,      outorgando-lhe      plenos      poderes      para      

pronunciar-se      em      nome      da empresa                                      , bem como formular 

propostas, lances verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 
 

                          , em            de                            de 2021. 
 
 
 
 

Assinatura do Representante 

Legal 

(firma reconhecida como pessoa 

jurídica) 
 

 

Nome do Diretor ou Representante Legal 
 
 
 

OBSERVAÇÕES: 

- se o reconhecimento de firma for em nome da pessoa física, o instrumento deve estar 

acompanhado do ato constitutivo da empresa (Estatuto/Contrato Social), que comprove a 

legitimidade do outorgante; 

 

-  se  o  reconhecimento  de  firma  for  em  nome  da  pessoa  jurídica  (empresa  licitante),  

fica dispensada a apresentação do ato constitutivo, vez que o cartório já o terá examinado 

e verificado a legitimidade do signatário. 

 

- o representante deverá, obrigatoriamente, apresentar o  reconhecimento de firma em 

nome de pessoa física ou jurídica (empresa licitante) ATUALIZADO, pois, caso o 

outorgante não faça mais parte da sociedade, a empresa será inabilitada na fase de 

“Habilitação”. 

 

- caso o Contrato Social ou o Estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a 

procuração (pública ou particular) ou o documento de credenciamento (Anexo II), a falta 

de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste Pregão, sendo a empresa 

inabilitada na fase de “Habilitação”. 
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ANEXO III (MODELO) 
 

 

 

DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO (EM ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA 

LEI Nº 10.520/2002) 
 
 
 
 

A     empresa                                                                  _,     inscrita     no     CNPJ     sob     

o nº                                              ,  sediada                                                     _,  DECLARA,  que  

cumpre plenamente os requisitos exigidos para sua habilitação, conforme prescreve o inciso 

VII, do artigo 4º, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, referente ao PREGÃO PRESENCIAL 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021/FME, estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos 

de descumprimento. 
 

 

                            , em            de                            de 2021. 
 
 
 
 
 

 

Assinatura do Representante Legal. 
 
 
 
 
 

OBS.: 

 

-  ESTE  DOCUMENTO,  TAMBÉM,  DEVERÁ  SER  ENTREGUE  NO  ATO  DO 

CREDENCIAMENTO, OU SEJA, FORA DOS ENVELOPES. 
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ANEXO IV (MODELO) 
 

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V, DA LEI Nº 8.666/93 E 

ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CF. 
 
 
 
 

A      empresa                                                               ,      inscrita      no      CNPJ      sob      

o nº                                            ,  sediada                                                         ,  por  intermédio  

do  seu representante legal o(a) Sr(a)                                              , portador(a) da Carteira 

de Identidade nº 

                      SSP/         e CPF nº                                             , DECLARA para fins do disposto 

no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que não emprega 

menor de 18 (dezoito)  anos  em  trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre,  e  não  

emprega  menor  de  16 (dezesseis). 

 

 

 

*Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (     ). 

 

 

                            , em            de                            de 2021. 
 
 
 
 

 

Assinatura do Representante 

Legal 
 

OBS.: 

 

-  ESTA  DECLARAÇÃO  DEVERÁ  ESTAR  CONTIDA  NO  ENVELOPE  Nº  2  – 

DOCUMENTAÇÃO. 

- OBSERVAÇÃO: EM CASO AFIRMATIVO, ASSINALAR A RESSALVA ACIMA. 
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ANEXO V (MODELO) 
 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 32, § 2º DA LEI Nº 8.666/93 

 

(em papel timbrado da licitante) 
 
 
 
 

A      empresa                                                                       ,      inscrita      no      CNPJ      

sob o nº                                                , declara, sob as penas da lei, para fins do disposto no 

art. 32,§2º da Lei nº 8.666/93, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, 

para fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021/FME do 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO /TO que: 

 

- não  nos  encontramos  declarada  inidônea  para  licitar  ou  contratar  com  

órgãos  da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; 

 

- inexiste fato superveniente impeditivo de habilitação. 

 

 

                            , em          de                              de 2021. 
 
 
 
 

(Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal e carimbo da empresa) 
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ANEXO VI (MODELO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO) 

 

 

 

 

 

                    A empesa ................................., inscrita no CNPJ N° ..................., sediada na 

.........................................., por intermédio de seu representante legal, .......................,  

portador da Carteira de Identidade n° ......................... e do CPF n° ......................., DECLARA, 

sob as penas da lei, que não possui em seu quadro societário, sócio que seja servidor 

público ou empregado de empresa pública, nas esferas federal, estadual e/ou municipal.  

 

                   Comprometemo-nos a informar a Vossas Senhorias, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias uteis, da sua ocorrência, em caso de algum sócio vir a se tornar servidor 

público, através de correspondência registrada com Aviso de Recebimento (AR) ou com 

entrega protocolada na sede desta Prefeitura. 

 

 

 

 

 

SÃO VALÉRIO - TO, ................... de .................................... de 2021. 

 

 

 

 

........................................................................................ 

(assinatura do representante legal) 

OBS: Preparar a Declaração em papel timbrado da empresa. 
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                                                ANEXO VI (MODELO)  

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

(em papel timbrado da licitante) 

 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021/FME 

 

AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

 

Proposta que faz a empresa                                                               , inscrita no 

CNPJ/CGC (MF)  nº     e  inscrição estadual  nº                                    ,  

estabelecida no(a)                                                                           ,  em  conformidade  

com  o  Edital  de  PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021/FME. 

 

Portanto, oferecemos a esse Órgão o preço a seguir indicado, para fornecimento 

continuado dos itens descritos no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA / 

MODELO 

(se for o 

caso) 

QUANT. 

(UNID.) 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

(R$) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

**   deve   o   

proponente 

especificar  o   objeto  

de forma                     

clara, descrevendo 

detalhadamente          

as características   

técnicas do   produto   

ofertado, incluindo  

especificação, quando  

for  o  caso  de marca,   

procedência   e outros 

elementos. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 

VALOR TOTAL GERAL DOS ITENS OFERTADOS R$ 
 

*Obs: O proponente deve, obrigatoriamente, descrever os produtos_ efetivamente 

ofertados, se vinculando tão somente às exigências mínimas constantes no presente Edital. 
 
 
 
 
 
 
 

O VALOR TOTAL GERAL para o(s) item(ns) ofertado(s) por esta empresa é de: 
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R$ __________(                                              ) 

 

Dados da empresa: 

 

a) Razão Social:                                                                                                 ; 

 

b) CGC (MF) nº:                                                                                                  ; 

 

c) Inscrição Estadual nº:                                                                                     ; 
 

 

d) Endereço:                                                                                                          

e) Fone:                                            Fax (se houver):                                          

f) CEP:                                                     ;  

g) Cidade:                                                  Estado:                                               

h) Banco                    Agência nº:                   Conta nº:                                        

i) E-mail para receber as SOLICITAÇÕES:...................................................; 

Dados do responsável para assinatura do contrato: 

Nome:                                                                                                      

RG nº:                                                                                                     

CPF nº:                                                                                                    

Cargo/Função ocupada:                                                                           

Fone:                                                                                                        

Prazo de validade da proposta:                                        (não inferior a 60 dias), contado da 

data da entrega de seu respectivo envelope. 

 

Cidade/UF,          de                              de                 
 
 

 

(Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal e carimbo da empresa) 
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ANEXO VII 

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

 

Processo nº ________ 

Pregão Eletrônico nº _________ 

Ata de Registro de Preço nº _________ 

Validade 12 meses 

 

Aos xx dias do mês de xxxxx do ano de 2021, o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato 

representado por sua Gestora, nos  termos  das  Leis,  Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto nº 

3.555/2000, Decreto nº 057/2013, Lei Municipal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e do 

Micro Empreendedor nº 775/2010 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei 

Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 (independente de transcrição), observadas as 

alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, considerando a classificação das 

propostas e a respectiva homologação da licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro 

de Preço nº 001/2021/FME, RESOLVEM  registrar  os  preços  das  empresas,  nas  quantidades  

estimadas,  de  acordo  com  a classificação por elas alcançadas por item, atendendo as condições 

previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, para 

formação do  SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP, destinado às aquisições futuras sujeitando-se as 

partes às normas constantes da Lei, Decretos e Portarias supracitados e em conformidade com as 

disposições a seguir. 

 

2. DOS CONTEMPLADOS – VENCEDOR EM PRIMEIRO LUGAR 

 

Fornecedor: 

CNPJ nº:                                      

Telefone:  

Endereço: 

Itens: 

 

3. DO OBJETO DAS ESPECIFICAÇÕES E VALORES: 

 

Contratação de empresa para instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica, 

incluindo todos os equipamentos e materiais, bem como toda mão de obra de instalação para 

funcionamento do referido sistema, de acordo com as especificações e detalhamentos deste termo 

de referência, para atender as demandas do Município DE SÃO VALÉRIO – TO. 

 

 

3.1     ESPECIFICAÇÃO TECNICAS 

 

 Para fins de padronização dos materiais dos Sistemas de Geração de Energia Solar Fotovoltaica, com 

vistas à facilidade de operação, manutenção e como forma de garantir o pleno funcionamento do 

Sistema, exige-se a instalação dos itens abaixo descritos, contendo as características especificadas: 
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3.2   GERADORES FOTOVOLTAICOS 

 

3.2.1 Os geradores devem ser instalados e colocados em funcionamento seguindo rigorosamente o 

estabelecido pela Resolução Normativa 482, de 17 de abril de 2012 da ANEEL; 

 

3.2.2 A potência nominal do sistema fotovoltaico a ser contratado deverá ser de, no mínimo, 72,9 

kWp. 

 

3.2.3 O sistema fotovoltaico deve apresentar perda global máxima de 20%. Como perda global, 

entenda-se todos os fatores que acarretam diminuição na energia efetivamente entregue pelo sistema 

em relação ao valor ideal, ou seja, considerando apenas a potência pico do sistema e as HSP (horas 

de sol pico) da instalação. Fatores de perdas típicos são: perdas do inversor CC/CA; de 

sombreamento; sujeiras; coeficientes de temperatura; desbalanceamento das cargas (mismatching), 

entre outros; 

 

3.2.4 Os geradores serão instalados sobre o telhado com telhas metálicas; 

 

3.2.5 Cada gerador fotovoltaico deverá ser composto por: módulos idênticos (fabricante e modelo), ou 

seja, com as mesmas características elétricas, mecânicas e dimensionais; inversores com as mesmas 

características (fabricante e linha/família). 

 

3.3 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS. 

 

3.3.1 Somente serão aceitos módulos fotovoltaicos feitos de silício cristalino (monocristalino) 

etiquetados pelo INMETRO com potência unitária≥ 400 Wp. 

 

3.3.2 Os Módulos Fotovoltaicos devem ter no minimo os seguintes requisitos: 

 

3.3.3 Ter eficiência superior a 18,00% na conversão de energia luminosa em elétrica, nas condições 

padrão de teste - STC – Standard Test Conditions (1000 W/m2; 25°C; AM 1.5); 

 

3.3.4 Vida útil esperada: 25 ANOS; 

 

3.3.5 Temperatura de operação: -40°C a -+ 85°C; 

 

3.3.6 Garantia contra defeitos de material e fabricação mínima de 10 anos; 

 

3.3.7 Os módulos devem ser identificados de acordo com as seguintes informações: nome ou marca 

comercial do fabricante; modelo ou tipo do modelo; mês e ano de fabricação; número de 

série; 

 

3.3.8 Certificação INMETRO (Portaria INMETRO 004/2011); 

 

3.3.9 Cada módulo deve ter uma caixa de conexão IP 67, com bornes e diodos de passagem (by- 

pass) já montados, e conectores a prova d’água e de engate rápido (por exemplo, MC3, MC4, 

etc.); 

 

3.3.10 Todas as estruturas de suporte das placas fotovoltaicas devem ser de aço galvanizado, ou 

alumínio anodizado com reforço de estabilidade, durabilidade e preparadas em caso de 

esforços mecânicos, climatéricos e corrosão, bem como as expansões/contrações térmicas, 

com garantia de 10 anos; 
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3.3.11 A corrente máxima dos módulos deve ser compatível com a especificada para os inversores; 

 

3.3.12 Todos os fios, cabos, conectores, proteções, diodos, estrutura de fixação, e demais 

componentes devem ser fornecidos e perfeitamente dimensionados de acordo com a 

quantidade de placas fotovoltaicas e inversores do arranjo fotovoltaico, seguindo todas as 

normas de instalações elétricas relevantes à futura instalação, manutenção e segurança do 

sistema, em especial a norma NBR 5410 referente à instalação em baixa tensão; 

 

3.3.13 Para interligação entre os módulos e o sistema de conversão deverão ser utilizados cabos 

solares de no mínimo 6 mm² com isolação de 1000 vols 

3.3.14 Os cabos utilizados para aplicação solar deverão ser unipolares livres de halogênio e resistentes 

a radiação ultravioleta; 

3.3.15      A tensão contínua nominal dos arranjos deverá estar compatível com a especificada para os 

inversores; 

 

3.4    INVERSORES: 

 

3.4.1 Todos os inversores devem ser projetados para operarem conectados à rede da concessionária 

local de energia elétrica na frequência de 60 Hz; 

 

3.4.2 A relação entre a potência nominal de cada inversor e a potência nominal do arranjo (strings) 

formado pelos módulos fotovoltaicos conectados a ele, não deve ser inferior a 0,90; 

 

3.4.3  Deve apresentar eficiência máxima de pico superior a 97% e nível de eficiência européia 

superior a 96,5%; 

 

3.4.4 Os inversores não devem possuir elementos passíveis de substituição com baixa periodicidade, de 

forma a propiciar vida útil longa, sem a necessidade de manutenção frequente; 

 

3.4.5 Devem ser capazes de operar normalmente à potência nominal, sem perdas, na faixa de 

temperatura ambiente de 0°C a 45º C; 

 

 

3.4.6 A distorção harmônica total de corrente (THDI) do inversor deve ser menor que 3,5%; 

 

3.4.7 A tensão de saída do conjunto de inversores deve ser compatibilizada ao nível nominal de 

utilização da concessionária de energia local; 

 

3.4.8 Os inversores devem atender a todos os requisitos e estar configurados conforme as normas 

IEC/EN 61000-6-1/61000-6-2/61000-6-3, IEC 62109-1/2, IEC 62116, NBR 16149 e DIN VDE 0126-1-1; 

 

3.4.9 Os inversores com potência nominal até 10kW devem possuir certificação do INMETRO; 

 

3.4.10 Os inversores devem ter capacidade de operar com fator de potência entre ± 0,9. A 

regulação do fator de potência deve ser automática, em função da tensão e corrente na saída do 

sistema. 

 

3.4.11 Requisitos mínimos para o sistema de proteções e monitoramentos dos inversores utilizados: 

● Anti-ilhamento, 

● Proteção contra polaridade reversa em CC, 
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● Chave seccionadora CC integrada ao inversor, 

● Monitoramento da rede elétrica C.A. (tensão, corrente, potência e frequência). 

● Max. tensão de entrada: 1100 V 

● Conexão à rede: 3~NPE 380 V 

● Frequência: 60 HZ 

● MPPT: maior ou igual a 2; 

● Mínima Eficiência permitida: 97,8% 

 

3.4.12 Os inversores devem ser conectados a dispositivos de seccionamento adequados, visíveis e 

acessíveis para a proteção da rede e da equipe de manutenção; 

 

3.4.13 O quadro de paralelismo dos inversores de cada sistema fotovoltaico, disjuntores de 

proteção e barramentos associados, cabos de entrada e saída devem ser dimensionados e instalados 

em conformidade com a NBR 5410; 

3.4.14 Os inversores devem ter grau de proteção mínimo IP 65; 

3.4.15 Os inversores devem atender a todas as exigências da concessionária de energia local 

 

3.4.16 Os inversores devem possuir display digital para configuração monitoramento dos 

dados; 

 

3.4.17 - Os inversores devem permitir monitoramento remoto e monitoramento local (com e sem 

fio); 

 

3.4.18 - Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de material e fabricação; 

 

3.4.19 Vida útil esperada de, ao menos, 10 anos. 

 

3.5       QUADROS DE PROTEÇÃO E CONTROLE CC E CA (STRING BOXES) 

 

3.5.1 - Deverá ser utilizado painel adequado às instalações elétricas de dimensões apropriadas para 

abrigar os equipamentos de proteção, controle, manobra, e devem conter os seguintes elementos: 

 

d) Todos os fusíveis das séries (quando houver necessidade); 

e) Disjuntores de seccionamento; 

f) Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS), entre ambos os polos do paralelo e entre eles e o 

sistema de aterramento, dimensionados conforme as características do sistema instalado e seguindo a 

Norma NBR IEC 61643-1. 

 

3.5.2 Os fusíveis e dispositivos de proteção contra surtos devem estar em conformidade com a 

norma ABNT 5410 e da concessionária de energia. 

 

3.5.3 As caixas de conexão devem ser pelo menos IP 65, em conformidade com as normas 

pertinentes e devem ser resistentes à radiação ultravioleta. 

 

3.5.4 -Dentro das caixas de conexão, os elementos devem ser dispostos de tal forma que os polos 

positivo e negativo fiquem tão separados quanto possível, respeitando, minimamente, as distâncias 

requeridas pelas normas aplicáveis. Isso é para reduzir o risco de contatos diretos. 

 

3.5.5 -Os condutores c.c. desde as caixas de conexão até a entrada dos inversores devem ser 

acondicionados em eletrocalhas ou eletrodutos, com caixas de passagem seguindo as normas 

brasileiras de instalações elétricas. 
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3.5.6 A queda de tensão nos condutores c.c., desde os módulos até a entrada dos inversores, deve 

ser inferior a 2% para a corrente de máxima potência do gerador em STC. 

 

3.6 QUADROS DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO C.A. 

 

3.6.1 Para os circuitos módulos fotovoltaicos - inversor - cargas deverão ser utilizados disjuntores 

termomagnéticos de baixa tensão, de baixo nível de perdas, para proteção contra curto-circuito, e 

dimensionados adequadamente; 

 

3.6.2 - Todas as estruturas metálicas e equipamentos devem estar conectados ao sistema de 

aterramento, de firma a garantir a equipotencialidade; 

 

3.6.3 - Os módulos fotovoltaicos devem ter dispositivos de proteção contra surtos nas caixas de 

conexão entre ambos os polos das conexões em paralelo dos strings e entre eles e o condutor de 

aterramento ou quando o inversor possuir esta proteção incorporada; 

 

3.6.4 - Toda instalação dever ser realizada em conformidade com a Norma NBR 5419, inclusive 

adaptações eventuais necessárias. 

 

3.7 ESTRUTURAS DE SUPORTE 

 

3.7.1 - A estrutura de suporte deve seguir as seguintes especificações: 

a) As estruturas de suporte devem estar projetadas para resistir aos esforços do vento de acordo com a 

NBR 6123/1988 e a ambientes de corrosão igual ou maiores que C3, em conformidade com a ISO 9223. 

 

b) As estruturas de suporte devem ser feitas de aço galvanizado à fogo ou alumínio 

e devem atender ao requisito de duração de 25 anos. Os procedimentos de instalação devem 

preservar a proteção contra corrosão. Isto também é aplicável aos parafusos, porcas e elementos de 

fixação em geral. 

 

c) Sempre que possível devem ser utilizados furos já existentes nas telhas, deve- se ainda aplicar 

materiais vedantes, a fim de eliminar quaisquer tipos de infiltração de água no interior da unidade. 

 

d) Todos os módulos devem estar a uma altura suficiente da cobertura, de modo a permitir uma 

ventilação adequada, conforme recomendação do fabricante e ter separação de pelo menos 1 cm 

entre os módulos adjacentes. 

 

e) As estruturas/módulos fotovoltaicos devem ser dispostos de tal maneira que permita o acesso à 

manutenção do telhado e demais equipamentos existentes na unidade. 

 

3.8   CABOS FOTOVOLTAICOS (CC) 

 

3.8.1 - Os cabos elétricos, quando instalados ao tempo, devem apresentar as seguintes 

características: 

 

a) Devem ser resistentes a intempéries e à radiação UV; 

 

b) Devem apresentar a propriedade de não propagação de chama, de auto extinção do 
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fogo e suportar temperaturas operativas de até 90°C; 

 

c) Devem ser maleáveis, possibilitando fácil manuseio para instalação; 

 

d) Devem apresentar tensão de isolamento apropriada à tensão nominal de trabalho; 

 

e) Devem apresentar garantia mínima de 5 anos, vida útil de 25 anos. 

 

3.8.2 - Deverão ser utilizados Cabos solares (Referência: Cabos ExZHellent® Solar e cabos PROSOLAR FV, 

da Conduspar), com as seguintes características: 

 

a) Cabo de cobre estanhado, encordoamento flexível de classe 5, isolação de composto poliolefínico 

termofixo livre de halogênios e cobertura de composto poliolefínico termofixo livre de halogênios, 

retardante de chama, com resistência à radiação UV e intempéries, com tensão de isolamento em 

corrente contínua igual ou superior a 1kV; 

 

3.9 ATERRAMENTO E SPDA 

 

3.9.1 - Todas as estruturas metálicas e equipamentos devem estar conectados ao sistema de 

aterramento, de forma a garantir a equipotencialidade; 

 

3.9.2 - Os módulos fotovoltaicos devem ter dispositivos de proteção contra surtos nas caixas de 

conexão, entre ambos os polos das conexões em paralelo das strings e entre eles e o condutor de 

aterramento; 

 

3.9.3 - Toda a instalação deve ser realizada em conformidade com a norma NBR 5419, inclusive, 

eventuais adaptações necessárias. 

 

3.10  SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA 

 

3.10.1 - O serviço deve incluir, no mínimo, os seguintes trabalhos: 

 

a) Instalação/preparação de caminhos e passarelas para acesso aos geradores fotovoltaicos, caixas 

de conexão, e equipamentos existentes que terão seu acesso prejudicado (condensadoras do sistema 

de climatização),  

 

b) Construção e instalação dos apoios/suportes; 

 

C)           Construção de dutos para as linhas do sistema. 

 

3.10.2 - As estruturas dos sistemas não devem interferir no sistema de escoamento de águas pluviais 

das unidades e nem causar infiltrações no interior da edificação; 

 

3.10.3 - Deve ser avaliada a sobrecarga à estrutura da edificação devido às instalações citadas, de 

modo a não causar danos à edificação existente, seja estrutural ou de outra natureza; 

 

3.10.4 - Nas instalações e montagens deverão ser utilizados todos os EPI e EPC necessários e 

seguidas todas as normas de segurança aplicáveis, sobretudo as seguintes normas regulamentadoras: 

NR06; NR10; NR35; 

 

3.10.5 - Nenhum trabalhador da equipe poderá executar suas funções, sem estar portando e 
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utilizando os EPI necessários. 

 

3.11  SISTEMA DE GERENCIAMENTO REMOTO 

 

3.11.2 - O sistema de monitoramento web e celular deverá coletar e monitorar todos os dados 

dos sistemas fotovoltaicos instalados; 

 

3.11.3 - Deverá enviar, pelo menos, as seguintes informações: 

g) A energia gerada (diária, mensal, anual) em kWh; 

h) Tensão e corrente CC por inversor; 

i) Tensão e corrente CA por inversor; 

j) Potência em kW CA de saída por inversor; 

k) Gerenciamento de alarmes; 

l) Registro histórico das variáveis coletadas de, ao menos, 12 meses. 

 

3.12  TREINAMENTO 

 

3.12.2 - O objetivo do treinamento é capacitar técnico da contratante para a operação, 

gerenciamento e monitoramento dos sistemas; 

 

3.12.3 - A duração do treinamento deverá ser de 8 (oito) horas; 

 

3.12.4 – O programa do treinamento deverá ser aprovado previamente pelo contratante, e deverá 

estar coerente com os equipamentos instalados; 

 

3.12.5 - O treinamento deverá ser dividido em duas partes, sendo uma teórica e a outra de caráter 

totalmente prático. 

 

 

3.13 COMISSIONAMENTO 

 

3.13.2 - Inspeção visual e termográfica: 

 

a) Deve ser realizada inspeção visual das estruturas metálicas, módulos, conectores e quadros; 

3.13.3 - Teste de módulos individuais e strings: 

 

e) Serão testados 4 módulos selecionados aleatoriamente; 

f) O teste será feito sem desmontar os módulos da estrutura de suporte. Simplesmente serão 

desconectados do gerador; 

g) Serão obtidas ainda as curvas I-V de todos as strings individualmente; 

h) Devem ser realizados ainda teste de tensão, polaridade e resistência de isolamento de 

cada string. 

 

3.13.4 - Avaliação de desempenho: 

 

f) O princípio do teste consiste em observar as condições durante a operação real do sistema, 

devendo-se verificar a energia efetivamente fornecida à rede elétrica e comparar a energia estimada 

a ser fornecida pelo sistema; 
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g) O período de registro deve englobar desde o nascer até o pôr do Sol; 

h) Durante o teste deve ser evitada qualquer ação que afete o grau de limpeza dos geradores e 

dos módulos de referência; 

i) Outros esforços de manutenção podem ser feitos, registrando cuidadosamente os detalhes 

(causa, tarefa e duração) em um relatório específico para o tempo de duração do teste; 

j) Antes da realização do comissionamento a CONTRATADA deverá entregar em meio 

digital/DWG o Diagrama Unifilar Básico com todo o detalhamento do projeto do sistema fotovoltaico. 

 

4 GARANTIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

 

4.1 Os prazos de garantia dos materiais, equipamentos e serviços serão os seguintes, contados da data 

de emissão do “Termo de Recebimento Definitivo” de cada instalação, sem prejuízo dos prazos 

preconizados nos Códigos Civil e de Defesa do Consumidor: 

 

a) Módulos fotovoltaicos: Nível máximo de degradação da potência de 10% durante o período de 

garantia, que deverá ser de, no mínimo, 10 anos. 

b) Inversores: 5 anos. 

c) Cabos expostos ao tempo: 2 anos. 

d) Demais componentes eletroeletrônicos: 1 ano. 

e) Instalação e serviços de engenharia: 1 ano. 

4.2 Prazo para início do atendimento no local da instalação: 5 dias úteis 

. 

4.3 - Prazos para conclusão do atendimento: 60 dias úteis; 

 

4.3.1 - Caso a solução do problema implique na substituição de módulos fotovoltaicos, o prazo 

será de até 45 dias úteis; 

 

4.3.2 - Caso a solução do problema implique no conserto ou substituição de inversores, o 

prazo será de ate 45 dias úteis; 

 

4.3.3 - Caso a solução do problema implique na substituição de cabos expostos ao tempo, o prazo 

será de até 20 dias úteis; 

 

- Caso a solução do problema implique na substituição em algum dos demais componentes 

eletrônicos do sistema, o prazo será de ate 45 dias úteis; 

 

4.3.4 - Caso a solução do problema esteja relacionada com a instalação do sistema e serviços de 

engenharia, o prazo será de 5 dias úteis. 

 

4.4 - Deverá ser fornecido pela CONTRATADA um número telefônico e um endereço eletrônico para 

abertura de chamados; 

 

4.5 - Após a abertura do chamado, deverá ser enviado um e-mail para a CONTRATANTE contendo 

o número do protocolo, o resumo da descrição, data e hora da abertura do chamado; 

 

4.6 - A 

CONTRATADA, após a realização dos serviços de manutenção e suporte técnico, deverá apresentar 

um Relatório contendo: a identificação do chamado com número de protocolo único para cada 

ocorrência, data e hora de abertura e da conclusão do chamado, Status do atendimento, 

identificação do erro/defeito, técnico responsável, e outras informações pertinentes; 
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4.7 - Deverá ser realizada a limpeza das placas de 60 em 60 dias até 31/12/2022; 

 

4.8 - Deverá ser realizado o monitoramento via web com relatório bimestral fisicamente da 

produção do sistema, leitura dos inversores e do relógio bidirecional. 

 

4.9 - Deverá ser prestada a assistência técnica no local física assim que for necessária por um 

responsável com tolerância de no máximo 48 hs; 

 

 

DO VALOR: 

 

ITEM QTD SV DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO  
 VALOR 

UNITARIO                   

  VALOR  

TOTAL 

1 1 SV 

 

SISTEMDA DE PAINEL SOLAR ON - GRID: SISTEMA 

GERADOR SOLAR E FIOS ( FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E INSTALAÇÃO) 

 

GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICO DE 24,3 

KWp:*  12 

STAUBLI CONECTOR MC4 320016P0001-UR PV - 

KBT4/6II-UR ACOPLADOR FEMEA 

 * 12 STAUBLI CONECTOR MC4 320016P0001-UR PV - 

KBT4/6II-UR ACOPLADOR MACHO 1 INVERSOR 

SOLAR GROWATT ON GRID MID25KTL3-X 25 KW 

TRIFASICO 380V 2MPPT MONITORAMENTO  

*54 PAINEL SOLAR JINKO JKM 450M-60HL4-V 60M HC 

450W TIGER PRO MONO PERC 20,85% EFIC 120 CEL

  

* 200 CABO SOLAR CORDEIRO B5030 200M 

CORTOX SOLAR  FLEX  1KV  1500V  C5  NBL  1X6,00  

PRETO  

* 200 CABO SOLAR CORDEIRO B5030 200M 

CORTOX SOLAR FLEX 1KV 1500V C5 NBL 1X6,00 

VERMELHO 

 * 14 ESTRUTURA SOLAR ROMAGNOLE 412135 RS-327 

2 PARES PERFIL DE ALUMINIO 2,40M   4PAINEIS 

PRATIC LITE* 14 ESTRUTURA SOLAR ROMAGNOLE 

412121 RS- 298 KIT FIXAÇÃO 4 PAINEIS TELHA 

FIBROCIMENTO PARAFUSO META 

  

 

4.10. Fica expressa que todas as despesas geradas para execução do avençado serão de 

inteira responsabilidade do fornecedor registrado, inclusive as obrigações previdenciárias e 

trabalhistas; 

 

5. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

5.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a 

partir de sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado. 
 

5.2. Poderá a Administração, mesmo comprovada à ocorrência mencionada no parágrafo 

anterior, optar por cancelar a Ata e providenciá-lo em outro procedimento licitatório. 
 

5.3. Fica facultada a Administração em firmar as contratações que poderão advir, pela Ata de 

Registro de Preços, podendo ser adquirido o mesmo objeto ora registrado, por outros meios previstos 

legalmente. 
 

5.4. Caso evidenciado que o valor registrado em Ata torna-se superior ao praticado no 
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mercado será  convocado  o  classificado  em  primeiro  lugar,  para  negociações,  e  tendo  estas  

frustradas, convocados os remanescentes pela ordem de classificação para assim fazê-lo. 
 

5.5. Caso evidenciado que o valor registrado em Ata torna-se inferior ao praticado no mercado, 

o vencedor classificado em primeiro lugar declarar a impossibilidade de fornecimento nos preços 

registrados, este será liberado do compromisso, sem aplicações de penalidades, sendo os demais 

remanescentes convocados, em ordem de classificação para assim fazê-lo. 

 

6. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDANTES NÃO PARTICIPANTES 

6.1.  Em atendimento  ao disposto  no  §  4º do  art. 22  do  Decreto nº  057/2013,  o  quantitativo 

decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não excederá, na totalidade, ao quíntuplo do 

quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 

6.2. As adesões às atas somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão gerenciador 

e, no caso, após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata. Após a 

autorização do órgão gerenciador, o "carona" deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada 

em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 

 

6.2.1. Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões às atas que não excedam, 

por órgão ou entidade solicitante, a cem por cento dos quantitativos dos itens registrados na Ata de 

Registro de Preços. 

 

6.2.2. É expressamente vedada à subcontratação do objeto deste Edital, sob pena de anulação 

da contratação e da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação de penalidade prevista. 

 

7. DAS SANSÕES 

 

7.1. Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, a classificada em primeiro lugar, poderá 

sujeitar às penalidades seguintes: 
 

a) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de inexecução total da 

obrigação; 
 

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte contratual não cumprida, 

no caso de inexecução parcial da obrigação; 
 

c) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, no caso de inexecução diária do objeto 

deste contrato, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento 

parcial da obrigação, conforme alínea anterior; 

d)    Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo 

da sanção aplicada. 
 

e)    O valor da multa aplicada (tanto compensatória quanto moratória) deverá ser recolhido 

no setor financeiro do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO /TO, dentro do prazo de 05 (cinco) dias 

úteis após a respectiva notificação. 
 

f)     ADVERTÊNCIA, por escrito, quando a proponente deixar de atender quaisquer indicações 

aqui constantes. 

         g) No caso de atraso injustificado no fornecimento de qualquer produto ou mesmo no caso de 

entrega incompleta será rescindido o termo contratual de imediato; 

 

7.2. No caso de atraso de pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido de alguma 

forma para tanto, serão devidos pelo FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  encargos moratórios à 
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taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros 

simples. 

 

7.3. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos 

moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em 

atraso. 

 

7.4. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se á em processo administrativo, 

devidamente autuado, e que assegure o contraditório e a ampla defesa, conforme os preceitos 

legais da Lei 8.666/93. 

 

7.5. A inexecução total ou parcial do contrato poderá Administração, garantida a prévia defesa, 

aplicar ao contratado as seguintes sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93. 

 

7.6.  O  licitante  será  sancionado  com o  impedimento  de  licitar,  pelo  prazo  que  for  fixado  

pela Administração em função da natureza e da gravidade da falta cometida, conforme previsto 

nos termos do artigo 7º da Lei 10.520/02 e Leis subsidiárias; sem prejuízo de multa de até 30% (trinta 

por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos: 
 

7.6.1         Cometer fraude fiscal; 
 

7.6.2         Apresentar documento falso; 
 

7.6.3         Fizer declaração falsa; 
 

7.6.4         Comportar-se de modo inidôneo; 
 

7.6.5         Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 
 

7.6.6         Não mantiver a proposta. 
 

7.6.7         Para os fins do item 7.6, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 

92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93. 

 

8. PRAZODE EXECUÇÃO 

 

8.1. O prazo máximo de execução para cada sistema de geração solar fotovoltaica contratado 

será de 60(sessenta) dias consecutivos contados a partir da emissão da ordem de serviço. 

 

9. DO PAGAMENTO 

 

9.1 Até o 10º (décimo) dia após a apresentação da fatura, da competente liquidação da despesa e 

da atestação a cargo do setor próprio do Município. 

 

9.2- O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa, 

ficando a Contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser 

renovadas no prazo de seus vencimentos. 

 

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
10.1. Consoante Autorização de compras a despesa decorrente da presente licitação correrá por 

conta de dotação orçamentária própria. 
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FUNDO MUNCIPAL EDUCAÇÃO SÃO VALERIO 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ELEMENTO DE DESPESA 

Òrgão 
Unidade 

Orçamentária 
Função Subfunção Programa 

Projeto/ Categoria 

econômica 

Grupo de 

Despesa 

Modalidade 

de 

Aplicação 

Elemento 

de 

despesa Atividade 

06 17.01 12 122 0404 2040 4 4 90 51 

06 17.01 12 361 1224 1023 4 4 90 51 

 
 

FONTE DE RECURSO 

PROPRIO  MDE  20  

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
11.1 A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e 

normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, bem 

como, aplicáveis aos casos de subcontratação.  

11.2 Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá:  

11.2.1 Atender prontamente às solicitações do Contratante no fornecimento dos serviços prestados e 

especificações deste TERMO DE REFERÊNCIA, de acordo com a necessidade do contratante, a partir 

da solicitação da Secretaria Municipal de Educação de São Valério - TO.  

11.2.2 A nota fiscal deverá ser acompanhada pelas Certidões de Regularidades Fiscais.  

11.2.3 Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao Contratante ou a terceiros, por ação ou 

omissão do serviço do presente. 

11.2.4 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta contratação, salvo mediante 

prévia e expressa autorização do Contratante.  

11.2.5 Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas neste TERMO DE REFERÊNCIA.  

11.2.6 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE.  

11.2.7 Comunicar imediatamente o CONTRATANTE sobre qualquer problema apresentado. 

11.2.8 Após a instalação de todo os sistemas, a CONTRATADA  irá conferir todo o sistema e elaborar 

um laudo de conformidade com os equipamentos contratados pelo Fundo Municipal de Educação 

para auxiliar a medição da equipe de fiscalização municipal. 

11.2.9 . Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 

indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 

11.2.10 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e 

da relação da rede de assistência técnica autorizada 

11.2.11 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 

13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

11.2.12 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o 

objeto com avarias ou defeitos;  

11.2.13. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação;  

11.2.14. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

11.2.15. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;  

11.2.16. Fornecer e instalar os materiais necessários ao sistema de geração de energia elétrica 

através do princípio fotovoltaico;  
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11.2.17. Elaborar os projetos elétricos, básico e executivo, necessários ao corretor funcionamento do 

sistema;  

11.2.18. Conduzir os processos Administrativo e Técnico junto à ENERGISA – concessionaria local de 

energia;  

11.2.19. Treinamento e capacitação técnica do encarregado em manutenção;  

11.2.20. Suporte técnico ao empreendimento; monitoramento energético. 

 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

12.1 Será responsável pela observância às leis, decretos, regulamentos, portarias e demais 

normas legais, direta e indiretamente aplicável ao contrato. 

12.2 Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposições da Lei 

nº 8.666/93 e suas alterações. 

12.3 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear as aquisições prestados e prover 

os pagamentos dentro dos prazos convencionados. 

12.4 Processar e liquidar a fatura correspondente aos valores, através de Ordem Bancária, 

ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter 

seu prazo de validade renovada a cada vencimento. 

12.5 Acompanhar, controlar e avaliar os produtos, através da unidade responsável por esta 

atribuição. 

12.6 Zelar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas por 

parte da CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas. 
 
 

13. DA GESTÃO DO CONTRATO 
 

13.1.    Será designado através de Portaria, após a realização dos procedimentos 

licitatórios, um servidor do respectivo órgão. 

 

14. DA FISCALIZAÇÃO 
 

14.1. A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos, não 

poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade no fornecimento dos produtos. 
 

14.2. A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de 

correspondência oficial e anotações ou registros no Relatório de fornecimentos. 
 

14.3. O relatório de entrega dos produtos será destinado ao registro de fatos e comunicações 

pertinentes aos mesmos. 
 

14.4. Todos os atos e instituições emanados ou emitidos pela fiscalização serão considerados 

como se fossem praticados pelo Contratante. 
 

14.5. As reuniões serão documentadas por Atas de Reuniões, elaboradas pela fiscalização e que 

conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos 

tratados, decisões e responsabilidades pelas providências a serem tomadas. 

 

 

15. DA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA E DOS ENCARGOS SOCIAIS 
 

15.1. As partes desde já ajustam que não existirá para a CONTRATANTE solidariedade quanto ao 

cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias para com os empregados da 

CONTRATADA, cabendo a esta assumir, de forma exclusiva, todos os ônus advindos da relação 

empregatícia. 
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16. DOS TRIBUTOS 
 

16.1. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus tributários e encargos sociais 

resultantes deste Contrato, inclusive os decorrentes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social. 
 

16.2. Em caso algum, a CONTRATANTE pagará indenização à CONTRATADA por encargos 

resultantes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social, oriundos de Contrato entre a mesma e 

seus empregados. 

 

17. DO FORO 
 

17.1. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, elegem as partes o Foro 

de Peixe - TO, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

18.1. Reger-se-á a presente Ata de Registro de Preços, no que for omisso, pelas disposições 

constantes na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto nº 057/2013, com aplicação subsidiária da Lei n° 

8.666/93, e no processo em epigrafe. 

 

19. DAS ASSINATURAS 
 

19.1. Assinam a presente Ata de Registro de Preços, os responsáveis pelos órgãos municipais 

participantes, bem como o (s) representante da (s) empresa(s) vencedora (s). 

 

 

SÃO VALÉRIO/TO,           de                  de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO VALÉRIO 

         MARIA NELCILENE ARAÚJO REIS  
                                                                            GESTORA FME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empresa 
Nome do representante 

Representante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saovalerio.to.gov.br/
mailto:licitaçao@saovalerio.to.gov.br


ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO-TO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ADM:2021/2024 

 

 
AV. TOCANTINS, Nº 280 – CENTRO SÃO VALERIO - TO , CEP: 77390-000, CNPJ: 31.237.827/0001-47, SÃO VALÉRIO – TO, TEL: 63 3359 – 1619, CNPJ :  

31.237.827/0001-47 , WWW.SAOVALERIO.TO.GOV.BR, licitaçao@saovalerio.to.gov.br 
 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Assessor,  

 

  

 

 

 

 

 

Em cumprimento ao parágrafo único do Artigo 38 da Lei 8.666/93, solicitamos examinar as folhas retro, 

referente ao edital do Pregão Presencial SRP Nº. 001/2021/FME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

 

 

São Valério/TO, 25 de Novembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

    ____________________________________________________ 

BRUNO LEONARDO DE CASTRO CARNEIRO 

PREGOEIRO MUNICIPAL 
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PARECER JURÍDICO 

 

 

 

ASSUNTO: Parecer sobre a Minuta do Edital de Licitação, na modalidade de Pregão Presencial, 

registrado sob o nº 001/2021/FME, pelo Sistema de Registro de Preços, visando a Contratação de 

empresa para instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica, incluindo todos os 

equipamentos e materiais, bem como toda mão de obra de instalação para funcionamento do 

referido sistema, de acordo com as especificações e detalhamentos deste termo de referência, para 

atender as demandas do Município DE SÃO VALÉRIO – TO. 

  

Na análise da Minuta do edital que fora apresentada, verifica que está plenamente de acordo com o 

disposto na legislação pertinente a matéria, bem como, no Decreto Municipal que regulamenta o 

Sistema de Registro de Preços. 

 

Diante do exposto, conclui-se que o presente procedimento Licitatório está adequado às exigências 

legais, emitindo parecer favorável a sua publicação nos veículos pertinentes. 

 

Após a sessão de Julgamento retorne os autos a esta assessoria para análise prévia à Homologação e 

Adjudicação. 

 

 

 

É o parecer, s.m.j. 

 

 

 

SÃO VALÉRIO/TO, 26 de Novembro de 2021. 

 

 

 

Diogo Sousa Naves 

OAB-MG 110.977 

Assessor Jurídico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saovalerio.to.gov.br/
mailto:licitaçao@saovalerio.to.gov.br


ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO-TO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ADM:2021/2024 

 

 
AV. TOCANTINS, Nº 280 – CENTRO SÃO VALERIO - TO , CEP: 77390-000, CNPJ: 31.237.827/0001-47, SÃO VALÉRIO – TO, TEL: 63 3359 – 1619, CNPJ :  

31.237.827/0001-47 , WWW.SAOVALERIO.TO.GOV.BR, licitaçao@saovalerio.to.gov.br 
 

 

 

 

 

 

 CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 

 

 

 

 

A Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições e em atendimento ao dispositivo na 

Lei N.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 

 

 

Certifica para os devidos fins, que foi publicado, através de afixação no placar da Prefeitura Municipal, 

uma cópia do EDITAL N° 001/2021/FME, decorrentes do Pregão Eletrônico n. 001/2021/FME.  

 

 

 

 

 

 

 

     São Valério/TO, 03 de Dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

EMERSON CASTRO FERRAZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 
CERTIFICO que, nesta data, afixei uma via do presente 

no placar desta Prefeitura Municipal. 

São Valério/TO, __________/_____________/2021. 

 
 
______________________________________________

__ 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

EMERSON CASTRO FERRAZ  
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