
   
PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 017/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 09293/2021 

1  

O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, através da COPEL – COMISSÃO DE PERMANENTE DE LICITAÇÃO, e da Pregoeira, 

designada pela Portaria Nº 002/2017, torna público, para conhecimento dos interessados que, na data e horário abaixo indicados, 

fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para Registro de Preços, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em 

Sessão Pública Virtual, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as 

suas fases, que será regida pela Lei Nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto 10.024/2019 e subsidiariamente, pela Lei Federal Nº 

8.666 e Lei Complementar Nº 123/06, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 

CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 11 (ONZE) USINAS SOLARES FOTOVOLTAICAS, E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE 

GERAÇÃO DE ENERGIA A FIM DE ATENDER E ALIMENTAR ENERGETICAMENTE 53 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 

DE ENSINO, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE PLANO DE METODOLOGIA DE EXECUÇÃO - PME E PROJETO 

EXECUTIVO DAS USINAS E RETROFIT DE SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, A APROVAÇÃO DESTES 

JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, O FORNECIMENTO, MONTAGEM, COMISSIONAMENTO E ATIVAÇÃO DE 

TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, A EFETIVAÇÃO DO ACESSO JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PREPARAÇÃO TÉCNICA E NECESSÁRIA DOS LOCAIS PARA RECEBIMENTO 

DAS PLACAS VOLTAICAS, COM RESPECTIVOS MATERIAIS, BEM COMO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE 

TÉCNICO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ANEXO NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

Recebimento das Propostas de Preços: até ás 08:00 horas do dia 25/08/2021. 

Abertura das Propostas: Às 08:00 minutos do dia 25/08/2021. 

Início da Sessão de Disputa de Preços: Às 09:30 horas do dia 25/08/2021. 

Local: www.licitacoes-e.com.br. 

Modo de Disputa: Aberto e Fechado. 

 
1. DO OBJETO 

A presente licitação tem por objeto à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO E 

IMPLANTAÇÃO DE 11 (ONZE) USINAS SOLARES FOTOVOLTAICAS, E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE 

ENERGIA A FIM DE ATENDER E ALIMENTAR ENERGETICAMENTE 53 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 

INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE PLANO DE METODOLOGIA DE EXECUÇÃO - PME E PROJETO EXECUTIVO DAS 

USINAS E RETROFIT DE SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, A APROVAÇÃO DESTES JUNTO À 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, O FORNECIMENTO, MONTAGEM, COMISSIONAMENTO E ATIVAÇÃO DE TODOS OS 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, A EFETIVAÇÃO DO ACESSO JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA COM 

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PREPARAÇÃO TÉCNICA E NECESSÁRIA DOS LOCAIS PARA RECEBIMENTO DAS 

PLACAS VOLTAICAS, COM RESPECTIVOS MATERIAIS, BEM COMO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE 

TÉCNICO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ANEXO NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

a) Anexo I – Modelo de Declaração de existência de Fato Superveniente Impeditivo de Habilitação; 

b) Anexo II – Modelo de Declaração de Inexistência, em seu quadro de pessoal, de empregado nos termos do Inciso XXXIII do 

Art. 7º da Constituição Federal e Lei Nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto Nº 4358/02; 

c) Anexo III – Minuta de Ata de Registro de Preços; 

d) Anexo IV – Planilha Discriminativa; 

e) Anexo V – Termo de Referência; 

f) Anexo VI – Modelo de Declaração de Visita Técnica; 

g) Anexo VII – Modelo de Solicitação de Esclarecimentos, Apresentação de Impugnação ou recurso. 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2.1. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas utilizará o Portal do Pregão Eletrônico do Banco do Brasil S/A, para a 

realização desta Licitação, conforme Convênio de Cooperação Técnica; 

2.2. Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira designada pela Portaria Nº 002/2017, mediante a inserção e monitoramento 

de dados gerados ou transferidos para o site www.licitacoes-e.com.br; 

2.3. Para todas as referências de tempo contidas neste Edital será observado o horário de Brasília (DF) e, dessa forma, serão 

registradas no Sistema Eletrônico e na documentação relativa ao Certame. 

 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Para participar do Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento  

convocatório; 

3.1.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de Habilitação e Proposta de Preços sujeitará o licitante às 

sanções previstas neste Edital; 

3.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico  quaisquer licitantes que: 

a) Detenham atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação; 

b) Atendam os requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste Edital; 

c) Comprovem possuir os documentos de Habilitação requeridos no Item  9 – Documentação de Habilitação. 

3.2.1. Será admitida a participação de consórcios, atendidas as condições previstas no Art. 33 da Lei nº. 8.666 de 

21/06/1993, e aquelas estabelecidas neste Edital, da forma a seguir. 

a) Em se tratando de consórcio, as participações de empresas ficam condicionadas, além das exigências contidas neste EDITAL, 

ao atendimento dos seguintes requisitos: 

a.1) Apresentação de instrumento prévio de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, registrado nos órgãos 

competentes, que não deverá revelar dado contido nas PROPOSTAS COMERCIAIS, do qual constem em cláusulas próprias: 

a.2) Denominação do consórcio; 

a.3) Composição do consórcio e indicação da empresa líder,à qual serão conferidos amplos poderes para representar os 

consorciados, ativa e passivamente, em todos os atos necessários durante a LICITAÇÃO, podendo, inclusive, assumir 

obrigações perante a Administração Pública, que, na hipótese de consórcio entre empresas nacionais e estrangeiras, será 

sempre empresa nacional. 

a.4) Compromissos e obrigações dos consorciados, entre si e em relação ao objeto da LICITAÇÃO, com a especificação, 

inclusive, se for o caso, da divisão das atividades relacionadas à prestação dos serviços entre as empresas consorciadas; 

a.5) Compromisso expresso de responsabilidade solidária dos consorciados pelos atos praticados sob consórcio na fase de 

LICITAÇÃO e durante a execução da Ata de Registro de Preços, bem como pelos encargos fiscais e administrativos referentes 

ao objeto da Ata de Registro de Preços até o seu recebimento definitivo; 

a.6) Compromisso de que o consórcio não terá a sua composição ou constituição alterada ou sob qualquer forma modificada, 

desde a entrega da DOCUMENTAÇÃO até a assinatura da Ata de Registro de Preços e daí por diante, exceto com autorização 

prévia e expressa do MUNICÍPIO de competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal Requisitante, desde que mantidas 

as condições de garantia constantes do edital e da Ata de Registro de Preços. 

3.2.2. A inabilitação ou desclassificação de qualquer consorciada acarretará, automaticamente, a inabilitação ou desclassificação 

do consórcio. 

3.2.3. Os documentos de todas as consorciadas deverão ser apresentados de acordo com o previsto neste Edital. 

3.2.4. A empresa consorciada fica impedida de participar de outro consórcio ou de oferecer proposta isoladamente 
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nesta LICITAÇÃO. 

3.2.5. O instrumento de consórcio não deverá revelar dados contidos na proposta, ainda sigilosos. 

3.2.6. A empresa líder deverá ter amplos poderes para representar os consorciados no procedimento licitatório e no 

contrato, receber, dar quitação, responder administrativa e judicialmente, inclusive receber notificação, intimação e 

citação; 

3.2.7. Todos os licitantes do consórcio deverão demonstrar experiência anterior nas atividades exigidas para a 

comprovação de capacidade técnica, admitindo-se o somatório dos quantitativos de cada consorciado, observadas as 

regras constantes do EDITAL e nos termos do artigo 33 da Lei nº8.666/93. 

3.3. As empresas em recuperação judicial poderão participar desde que demonstrem, na fase de habilitação, a sua 

viabilidade econômica. 

 
4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

4.1. O Certame será conduzido pela Pregoeira, que terá as seguintes atribuições: 

a) Coordenar os trabalhos da Equipe de Apoio; 

b) Responder as questões formuladas pelos interessados, relativas ao Certame; 

c) Abrir as Propostas; 

d) Analisar a aceitabilidade das Propostas; 

e) Desclassificar Propostas, indicando os motivos; 

f) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da Proposta do lance de Menor Preço; 

g) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

h) Declarar o vencedor; 

i) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos. 
 
 

5. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 
5.1. Deverá ser apresentado documento emitido pela Junta Comercial comprovando o regime diferenciado; 

5.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, 

cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual 

período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e 

para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

5.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 5.2, implicará decadência do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar 

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata, ou revogar a licitação.  

 
6. DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASILS/A 

6.1. Para acesso ao Sistema Eletrônico, os interessados em participar deste Pregão Eletrônico deverão dispor de chave de 

identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtida junto às Agências do Banco do Brasil S/A, sediadas no País; 

6.2. As Pessoas Jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a apresentaçãodeprocuração por 

instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo-lhes poderes para formular lances de preços e participar de 

todos os demais atos e operações no Sistema Eletrônico licitações-e; 

6.3. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo 

Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 

de tal investidura; 

6.4. A chave para identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
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salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil S/A, devidamente  justificado; 

6.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada 

diretamente ou por sua representante, não cabendo a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas ou ao Banco do Brasil S/A a 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

6.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao Sistema Eletrônico implica a responsabilidade 

legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão  

Eletrônico; 

6.7. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante 

credenciado e subsequente encaminhamento da Proposta de Preços, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, 

observados data e horário limite estabelecidos; 

6.7.1. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br, opção “Acesso 

identificado”; 

6.8. Caberá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, durante a Sessão Pública Virtual do Pregão Eletrônico, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

Sistema Eletrônico ou de sua desconexão. 

 
7. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1. No julgamento das Propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO GLOBAL, observadas as exigências 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 

 
8. ENVIO DAS PROPOSTA DE PREÇOS 

 
8.1. O encaminhamento da Proposta de Preços pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 

previstas neste Edital e seus anexos. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 

no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e lances; 

8.2. Ao oferecer sua proposta no Sistema Eletrônico, o licitante deverá preencher, obrigatoriamente, o campo CONDIÇÕES DO 

PROPONENTE, com as seguintes informações: 

a) Especificação completa dos bens, atendendo a todas as exigências discriminadas na Planilha Discriminativa, com a descrição 

precisa do que pretende ofertar; 

b) Preço (s) proposto (s) para o (s) lote (s) ofertado(s), expresso (s) em real (is), junto ao (s) qual (is) considerar-se-ão inclusas 

todas e quaisquer despesas incidentes sobre o objeto licitado (tributos, seguros, fretes e encargos de qualquer natureza); 

c) As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação das mesmas em Sessão Pública. As 

propostas que omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período 

de 60 (sessenta) dias. 

8.3. Até a abertura da Sessão Pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada. 

 
 
8.5. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO  

8.5.1. Do escopo de Fornecimento e Serviços. 

A Contratada deve apresentar a descrição do escopo de fornecimento e de serviços a serem realizados de acordo com a listagem 

e itens abaixo: 

a) Engenharia Executiva e estudos; 

b) Gerência do projeto e supervisão de obras e segurança; 

c) Logística e transporte; 

d) Máquinas e ferramentas para a realização dos serviços; 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/


   
PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 017/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 09293/2021 

5  

e) Montagem civil e mecânica; 

f) Adequação da instalação elétrica existe (caso o proprietário já tenha um gerador), externa e interna para receber o novo 

sistema fotovoltaico 

g) Instalação elétrica interna e externa; 

h) Testes de aceitação no local; 

i) Documentação e testes de desempenho; 

j) Fase de garantia – conforme item 12.1 do TR, a partir da implantação e aceitação; 

k)  Serviços de manutenção preventiva e corretiva. 

 

 

8.5.2. Os serviços a serem contratados estão detalhados da seguinte forma: 

a) Elaboração de Projetos Executivos de sistemas de geração fotovoltaica (usinas) a serem implantadas em 11 imóveis públicos, 

para alimentar energeticamente 53 escolas da rede municipal de ensino, cujos locais serão definidos após a vistoria técnica, que 

será realizada de acordo com o subitem 8.6 do Edital; 

b) Fornecimento e instalação de sistemas de geração fotovoltaica (usinas) que somados apresentem capacidade de geração 

mínima anual de 1.312,15 MWh, nos locais que serão definidos após a vistoria técnica que será realizada de acordo com o 

subitem 6.1, a do presente Termo de Referência, bem como o fornecimento total de materiais, equipamentos e instalação, 

conforme detalhado no Anexo II do Termo de Referência; 

c) Retrofit do sistema de iluminação de 53 (cinquenta e três) escolas da rede municipal de ensino do Município de Lauro de 

Freitas, para adequação e diminuição do consumo de energia elétrica que será composto pelo fornecimento de materiais e mão 

de obra para instalação e retirada, conforme detalhado no Anexo III do Termo de Referência. 

 
8.6. DA VISITA TÉCNICA  

8.6.1. A visita técnica ao local dos serviços poderá ser feita em até 48h antes da data de abertura do certame, por profissional 

habilitado, inscrito no CREA como Engenheiro Eletricista, devidamente identificado, apresentando documento de identidade 

profissional e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para o ato e agendada por meio do telefone (71) 

3378 8507 e (71) 987161005, de 2ª a 6ª feira, das 7h às 13h, devendo ser observadas as determinações a seguir: 

a) Todos os licitantes poderão realizar a visita às escolas municipais a fim de analisar os possíveis locais de instalação das 11 

usinas solares, em até 48h anteriores a data de abertura do pregão, onde serão executados os serviços para verificação do 

posicionamento geográfico da edificação, infraestrutura elétrica, ponto de conexão AC, possíveis áreas de sombreamento de 

placas, adaptação de SPDA, local de instalação de Inversores e outros parâmetros indispensáveis para a elaboração da 

proposta. Dessa forma, caso venha ser a vencedora, não poderá alegar em nenhuma hipótese o desconhecimento dos locais 

da realização dos serviços e suas peculiaridades como justificativa para se eximir das obrigações assumidas contratualmente. 

b) A Declaração de Visita ou o Atestado de Visita aos locais de execução dos serviços, conforme Anexo VI deste Edital, é 

documento indispensável à participação no certame. . Declaração de Visita (modelo do ANEXO VI deste edital) de que o 

licitante, por intermédio de representante legal devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde será realizado o 

serviço e de que é detentor de todas as informações relativas à sua execução ou Atestado de Visita assinado por servidor 

da secretaria requisitante (modelo do Anexo VI do Edital). 

c) Apresentação de Plano de Metodologia de Execução a partir da visita técnica e composto, no mínimo, com os itens 

relacionados no Anexo I do TR. 

 
8.7. DAS AMOSTRAS  

8.7.1. O licitante, provisoriamente classificado em primeiro lugar, deverá apresentar no prazo de 03 dias úteis 01 (uma) amostra 

de cada um dos materiais constantes do Anexo IV do TR, como segue: 
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a) Amostras do item 1.1 a 1.3.4; 

b) Amostra do item 2.2.1 a 2.2.3 

 

 

 
9. DOS DOCUMENTOS REFERENTES À HABILITAÇÃO 

9.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Ato Constitutivo, Estatuto Social publicado de acordo com a Lei Federal N° 6.404/76 ou Contrato Social em vigor e Alterações, 

devidamente registrado e Consolidado, em se tratando de Sociedades Comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de Documentos de eleição de seus administradores; 

b)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; 

c)Cédula de Identidade do representante da empresa; 

d)Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

e)Registro Comercial, no caso de Empresa Individual. 

 

9.2. DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas –CNPJ; 

b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) CND/Receita Federal, Fazenda Nacional e INSS(Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeito de Negativa com a 

Receita Federal e a Fazenda Nacional), inclusive quanto a Contribuições Previdenciárias e de Terceiros (INSS); 

e) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Municipais do domicílio ou sede da empresa; 

f) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Estaduais; 

g) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 

h) Prova de Regularida de junto a Justiça doTrabalho(CNDT)–Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos 

Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da CLT; 

i) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

Regularidade Fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, aplicando-se os termos do item 5 deste 

Edital; 

 

9.3. DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

9.3.1. Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da Sede da pessoa jurídica, ou de 

execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, conforme o caso. A data de expedição da certidão deverá ser de 

até 30 (dias) dias antes da data de entrega do envelope de Habilitação; 

9.3.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 

que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, 

bem como sendo aceitos os documentos via sped contábil. 

9.3.3. A comprovação de Capital Social mínimo de 10% (dez por cento) do valor global estimado da contratação. 
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9.3.4. A comprovação de boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 

(SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores 

extraídos de seu balanço patrimonial. 

a) Índice de Liquidez Geral (LG): 

LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/ (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) 

b) Solvência Geral: 

SG = (Ativo Total)/(Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) 

c) Liquidez Corrente (LC): 

LC = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante) 

 

9.4. DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

9.4.1. Comprovação do registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA da região sede da 

empresa, devidamente atualizado, no qual conste o (s) nome (s) de seu (s) responsável (eis) técnico (s). 

9.4.2. Aptidão da empresa para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação 

através da comprovação de que a licitante possui em seu quadro técnico, na data prevista para a entrega dos envelopes, 

profissional(is) de nível superior com formação em Engenharia Elétrica, com sua(s) comprovação(ões) de registro no CREA, 

detentor(res) de responsabilidade técnica, acompanhado (s) do (s) CAT (s), emitido pelo CREA por execução dos serviços em 

características compatíveis com o objeto da licitação, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância. Serão 

admitidos como compatíveis e comprobatórios os atestados que exibam as parcelas mais relevantes descritas abaixo: 

a) Elaboração de Plano de Metodologia de Execução e projeto Executivo de no mínimo 300 kWpico para sistema de geração 

fotovoltaica; 

b) Fornecimento e montagem de sistema de geração fotovoltaica, com potência total instalada de no mínimo 300 kWpico, 

contemplando fornecimento total de materiais e equipamentos; 

c) Instalação e Implantação de sistema de iluminação em prédios públicos; 

d) Elaboração de Projetos Luminotécnicos; 

9.4.3. A comprovação de vinculação do (s) profissional(is) exigido(s) no item 9.4.1 acima no quadro técnico da licitante, poderá 

ser feita através: da Certidão do CREA, Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviço, com reconhecimento de 

firma. 

9.4.4. Apresentar Declaração de Visita ou Atestado de Visita aos locais dos serviços; 

9.4.5. Apresentação de Plano de Metodologia de Execução composto, no mínimo, com os itens relacionados no Anexo I do TR: 

 

9.5. OUTROS DOCUMENTOS 

9.5.1. Declaração, sob as penalidades cabíveis, de existência de fato superveniente impeditivo de Habilitação, fornecida pela 

empresa e devidamente assinada pelo sócio, dirigente, proprietário ou procurador – Anexo II; 

9.5.2. Declaração de cumprimento do Art. 7º, Inciso XXXIII da Constituição Federal e na Lei Nº 9.854/99, regulamentada 

pelo Decreto Nº 4.358/02, fornecida pela empresa e devidamente assinada pelo sócio, dirigente, proprietário ou procurador - 

Anexo III; 

9.5.3. Declaração de Visita, conforme subitem 8.6 deste Edital,  de que o licitante, por intermédio de representante legal 

devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde será realizada a obra e de que é detentor de todas as informações 

relativas à sua execução ou Atestado de Visita (modelo do Anexo VI do Edital). 

9.5.4. A Pregoeira poderá, eventualmente, consultar a Base de Dados dos Órgãos expedidores da documentação obrigatória 

mencionada nos itens 9.1 e 9.2; 

9.5.5. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus 
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anexos, a Pregoeira inabilitará o licitante; 

9.5.6. Também será Inabilitado o licitante: 

a) Que não atender às condições deste Edital; 

b) Contra o qual venha a restar comprovado, ainda que posteriormente à fase de Habilitação, fato com ela relacionado e que 

enseje na habilitação. 

9.5.7. Os Documentos exigidos para Habilitação deverão ser apresentados autenticados por Cartório digital e assinatura 

eletrônica. 

 

10. DA SESSÃO DO PREGÃO PÚBLICA ELETRÔNICO 

10.5. A partir do horário previsto no Edital terá início à Sessão Pública Virtual do Pregão Eletrônico, com a divulgação das 

Propostas de preços recebidas, passando a Pregoeira a avaliar a aceitabilidade das mesmas; 

10.5.4. A Pregoeira verificará as Propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os 

requisitos estabelecidos no Edital; 

10.5.5. A desclassificação de Proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes; 

10.6. Aberta a etapa competitiva, os licitantes que tiverem suas Propostas classificadas deverão estar conectados ao sistema 

para participar da Sessão de lances. A cada lance ofertado, o licitante será imediatamente informado de seu recebimento e 

respectivo horário de registro e valor; 

10.6.4. O licitante somente poderá oferecer lance por meio eletrônico e que seja inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo Sistema Eletrônico. 

10.6.5. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro 

lugar; 

10.7. Durante a Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada à 

identificação do licitante; 

10.8. A etapa de lances da Sessão Pública será de acordo com o Decreto 10.024/2019; 

10.9. Após o encerramento da etapa de lances, a Pregoeira poderá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico, contra Proposta ao 

licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor Proposta, observado o critério de julgamento, 

não sendo admitida negociação de condições diferentes daquelas previstas neste Edital; 

10.10. Encerrada a etapa de lances da Sessão Pública Virtual e, sendo aceitável a oferta da Proposta classificada em primeiro 

lugar, o licitante terá o prazo de 03 (trê) horas para encaminhar a Proposta com valor final, após esse prazo o licitante será 

desclassificado. A Pregoeira verificará, também, o cumprimento às demais exigências para habilitação contidas no item 9 deste 

Edital; 

10.11. Se a Proposta não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a Proposta 

subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma Proposta que atenda ao Edital; 

10.12. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no Edital, o proponente será declarado vencedor, sendo- lhe 

adjudicado do Pregão Eletrônico; 

10.13. A adjudicação realizar-se-á na própria ata de reunião e obedecerá a estrita ordem de classificação; 

10.13.4. O detalhamento da Proposta, nos termos do item 8.2, com os valores readequados de acordo com os lances, se for o 

caso, será apresentada com a assinatura do licitante, sem rasuras, emendas ou entrelinhas e, ainda, com as seguintes  

informações: 

a) A razão Social do licitante, o CNPJ, número(s) de telefone(s) e de FAX e, se houver, e-mail, e o respectivo endereço, bem 

como a indicação do Banco, Agência e número da Conta Corrente; 

b) A descrição completa do(s) bem (ns)ofertado(s); 
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c) Preço(s) global (is) propostos para o(s) bem(ns) ofertado(s), já devidamente corrigido após o encerramento dos lances; 

d) Prazo de validade da Proposta de 60 (sessenta) dias. 

10.14. No caso de desconexão da Pregoeira, no decorrer da etapa de lances, se o Sistema Eletrônico permanecer acessível 

aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados; 

10.14.4. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão do Pregão Eletrônico será 

SUSPENSA e terá reinicio somente após expressa comunicação da Pregoeira aos licitantes. 

 

 

11. ESCLARECIMENTO / IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

11.1.As razões dos pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao processo licitatório deverão ser enviados à Pregoeira, 

juntamente com o modelo contido no Anexo VII deste Edital, até 03 dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 

pública,durante o horário de expediente, a saber, das 8 horas da manhã até às 14 horas,exclusivamente por meio 

eletrônico através do endereço de e-mail pregaoeletronico.copel@laurodefreitas.ba.gov.br . 

11.1.1. Para apresentar impugnação ou solicitar esclarecimentos o licitante OBRIGATORIAMENTE precisa preencher e 

apresentar, juntamente com o pedido, nos termos indicados acima, o documento de Solicitação de 

Esclarecimentos/Apresentação de Impugnação contido no modelo do Anexo VII deste Edital, para que haja o controle via 

protocolo por parte da Administração. 

11.2. Até 03 dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública qualquer pessoa poderá impugnar o presente 

ato convocatório, na forma estabelecida no subitem 9.1; 

11.3. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá a Pregoeira, auxiliada pelo setor responsável pela elaboração do 

Edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 dias; 

11.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do Certame; 

11.5. Aos Licitantes que apresentarem questionamentos em forma de Impugnação, para obter o retardamento do certame 

licitatório, aplicar-se-ão as penalidades previstas no Art. 7º da Lei Nº 10.520/2002. 

11.6. Todo e qualquer pedido de esclarecimento ou impugnação enviados após o prazo legal indicado neste Edital ou após 

o horário de funcionamento da COPEL não serãoconhecidos, ocorrendo normalmente a sessão previamente agendada. 

11.7. A data e hora a serem utilizadas para fins deste item serão as indicadas quando do recebimento do email. 

 

12. DOS RECURSOS 

12.1. Ao final da Sessão Pública Virtual, qualquer licitante poderá, exclusivamente pelo Sistema Eletrônico, manifestar imediata 

e motivadamente a intenção de recorrer. Essa manifestação se fará com o registro da síntese de suas razões, hipótese em que 

lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do RECURSO, juntamente com o documento de 

Apresentação de Recurso contido no Anexo VII deste Edital, por meio eletrônico através do endereço de e-mail 

pregaoeletronico.copel@laurodefreitas.ba.gov.brdurante o horário de expediente, a saber, das 8 horas da manhã até às 

14 horas,exclusivamente por meio eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentar 

contrarrazões em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses; 

12.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção do licitante em recorrer importará a decadência do direito de 

recurso e a Pregoeira adjudicará o objeto do Certame à(s) empresa(s) declarada(s) vencedora (s), sendo submetido o presente 

procedimento a Prefeita para Homologação; 

12.3. O(s) recurso(s), porventura interposto(s), em regra, terá(ão) efeito suspensivo e será (ão) dirigido (s) à autoridade superior, 

por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, 

nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 

mailto:pregaoeletronico.copel@laurodefreitas.ba.gov.br
mailto:pregaoeletronico.copel@laurodefreitas.ba.gov.br
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(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade; 

12.4. Decididos os recursos, a Pregoeira da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/ Bahia, fará a adjudicação do objeto ao 

licitante vencedor e encaminhará a autoridade competente que homologará o procedimento licitatório; 

12.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

12.6. Todo e qualquer recurso enviado após o prazo legal indicado neste Edital ou após o horário de funcionamento da 

COPEL não será conhecido. 

12.7. A data e hora a serem utilizadas para fins deste item serão as indicadas quando do recebimento do email. 

 

13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

13.1. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas – Secretaria de Administração, convocará o(s) licitante(s) vencedor(es), por 

escrito, para Assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis; 

13.1.1. A Ata de Registro de Preços, documento vinculativo, obrigacional, que representa o compromisso a ser firmado entre a 

Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia – Secretaria de Administração e o(s) licitante(s) vencedor(es) do Certame, será 

formalizada de acordo com o Anexo III e terá validade de 12(doze) meses, contados da sua assinatura; 

13.1.2. Eventual contrato decorrente da ata poderá ser firmado pela administração pública e terá vigência de 12 (meses) a contar 

da assinatura da Ata de Registro de Preços, nos termos da legislação correlata; 

13.2. A critério da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas - Secretaria de Administração, obedecida à ordem de classificação, 

o(s) licitante(s) vencedor (es), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preços, será(ão) convocado(s) 

para retirar a Nota de empenho,no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação, estando as 

obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao Edital e à respectiva Ata; 

13.3.O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo IV, podendo a 

Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades; 

13.4. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas - Secretaria de Administração, não está obrigada, durante o prazo de validade 

do registro de preços decorrente deste Certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações 

específicas para a aquisição pretendida, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 

igualdade de condições; 

13.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro quando a Prefeitura 

Municipal de Lauro de Freitas, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 

ou, após negociação, aquiescer o detentor da Ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em 

referida licitação; 

13.6. Se o(s) licitante(s) vencedor(es) recusar(em)-se a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por escrito, aceita 

pela Autoridade Competente, aPregoeira, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas no item 16deste 

Edital e art. 81 da Lei nº. 8.666/93, examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, respeitada a ordem de 

classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, declarar o respectivo licitante vencedor, 

celebrando com ele o compromisso representado pela assinatura da Ata de Registro de Preços; 

13.7.Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis, nos termos da legislação vigente. 

 

 

14. DA DESPESA E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

14.1.  A despesa decorrente da presente licitação correrá à conta de recursos previstos no Orçamento da Prefeitura Municipal 

de Lauro de Freitas. 

 

15. DO PAGAMENTO 

15.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, em conformidade com os critérios de medição contidos no 
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item 4.2 (cronograma financeiro) e mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura contendo o n.º do CNPJ da empresa, n.º da 

conta bancária, nome do banco e da respectiva agência bancária; 

15.2. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os mesmos restituídos à 

adjudicatária para as correções necessárias, não respondendo a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas por quaisquer encargos 

resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes;  

15.3. Serão efetuadas as retenções na Fonte dos impostos, conforme Legislação vigente; 

15.4. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, 

em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza; 

15.5. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos como condição de pagamento 

por parte da Contratada, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do Contratante.  

 

16. PENALIDADES  

16.1. O descumprimento ou cumprimento irregular de qualquer cláusula contratual poderá acarretar a aplicação das seguintes 

penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa: 

a) advertência; 

b) multa de: 

b.1) até 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, pela recusa em assiná-lo, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas; 

b.2) até 0,2% (dois décimos por cento) do valor da Ata de Registro de Preços, atualizado, desde a data de sua assinatura até a 

data de aplicação da referida multa, com base nas variações mensais do Índice Nacional da Construção Civil - INCC ou do índice 

que porventura venha a substituí-lo, independente das demais cominações legais e contratuais, por dia que ultrapasse o prazo 

para entrega da etapa do cronograma físico aprovado pela CONTRATANTE ou o prazo estipulado em ordem de serviço, 

conforme caso; 

b.3) 3% (três por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o município, pelo prazo de até 2 (dois) 

anos; e  

b.4) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

16.2. Será considerada justificativa, para atraso dos serviços, a critério da CONTRATANTE, a ocorrência de caso fortuito ou de 

força maior, que implique em paralisação (fenômenos de natureza geológica, hídrica ou semelhante). 

16.3. Não serão admitidas, para atraso dos serviços, as justificativas abaixo: 

a) falta de material na praça ou defeito verificado naquele já adquirido; 

b) chuvas, exceto as que, comprovadamente, tenham impedido a execução dos trabalhos, servindo como prova dessa 

circunstância o registro no Livro de Obra; 

c) dificuldades na contratação de mão de obra e problemas relacionados com equipamentos; 

d) interdição, determinada pelas autoridades públicas, quando motivadas por culpa da CONTRATADA ou de suas 

subempreiteiras; 

e) acidentes ou falhas técnicas de responsabilidade da CONTRATADA, e 

f) qualquer outra causa de natureza semelhante às enumeradas. 

16.4. Se, no desenvolvimento dos serviços, ocorrer atraso, além das cominações legais, a licitante contratada arcará com todos 

os ônus daí decorrentes, causados à CONTRATANTE, podendo ser estes diretamente deduzidos dos valores das Notas Fiscais 

de serviços ou do valor retido como garantia das obrigações. 

16.5. A multa por atraso no início de execução do serviço será descontada de imediato dos pagamentos das parcelas devidas. 

Entretanto, será devolvida à CONTRATADA se o serviço for concluído dentro do prazo global estipulado. 
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16.6. A multa por atraso na conclusão dos serviços será descontada da última prestação ou dos valores das garantias, se 

necessário. Enquanto não for paga ou relevada qualquer multa, nenhum pagamento será feito à CONTRATADA. 

16.7. Se a multa aplicada for superior ao valor das garantias contratuais, além da perda desta, responderá a CONTRATADA 

pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobradas 

judicialmente. 

16.8. A CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da respectiva notificação, poderá apresentar recurso contra a 

aplicação das sanções previstas naAta de Registro de Preços. 

16.9. O não cumprimento ou cumprimento irregular de qualquer cláusula ou de condições da Ata de Registro de Preços poderá 

importar na suspensão dos pagamentos de parcelas ou na rescisão da Ata de Registro de Preços, a critério da CONTRATANTE. 

16.10. As penalidades previstas são independentes e poderão ser aplicadas cumulativamente. 

 

17. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

17.1. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, 

derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la 

por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado; 

17.2. A anulação do procedimento licitatório induz à da Ata de Registro de Preços; 

17.3. Os licitantes não terão direito a 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 da Ata de Registro de Preços; 

17.4. No caso de desfazimento de processo licitatório, fica assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao presente 

Pregão Eletrônico; 

18.2. Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento, e 

considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário; 

18.3. O resultado desta licitação será divulgado no sítio www.licitacoes-e.com.br e publicado na Imprensa Oficial; 

18.4. É permitida a subcontratação para o fornecimento do objeto desta licitação, nos termos descritos neste Edital; 

18.5. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá a redação do instrumento convocatório; 

18.6. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à Sessão 

PúblicaVirtual deste Pregão Eletrônico constarão em Ata divulgada no Sistema Eletrônico, 

18.7.Para todas as referências de tempo contidas neste Edital será observado o horário de Brasília (DF) e, dessa forma, serão 

registradas no Sistema Eletrônico e na documentação relativa ao Certame; 

18.8. Os litígios decorrentes deste procedimento licitatório serão dirimidos no foro do Município de Lauro de Freitas /Bahia. 

 

 
Lauro de Freitas, 11 de agosto de 2021. 

 
 
 

Manoela Cristina Vieira do Nascimento 
Pregoeira
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ANEXO I 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado da licitante) 

 

 

 

 

........................................ (nome da empresa), inscrita (o) no CNPJ sob o Nº ........................, com sede 

................................... (endereço completo), interessada(o) em participar do Edital de Pregão Eletrônico – Nº 

017/2021, instaurado pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, declara, sob as penas da Lei, que não existe fato 

impeditivo para a contratação desta referida empresa junto à Administração Pública e que a mesma se obriga a 

comunicar a superveniência do mesmo, caso ocorra. 

 
 
 
 

   

   

(local, data) 

 

 

____________________________________________ 

NOME E ASSINATURA DO DECLARANTE 
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado da licitante) 

 

 

 

 

____________________________ (nome da empresa), inscrito no CNPJ Nº _________________, por intermédio de seu 

representante legal, o (a) Sr (a) _________________, portador (a) da Carteira de Identidade Nº ______________ e do 

CPF Nº __________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, acrescido pela Lei Nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  

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

 

 

 

(local, data) 

 

 

  

 

____________________________________________  

(REPRESENTANTE LEGAL) 
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ANEXO III 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2021. 

PROCESSO Nº 09293/2021. 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

Aos_____ dias do mês _______do ano de dois mil e treze, o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, ESTADO DA BAHIA, 

inscrito no CNPJ (MF) sob o Nº 13.927.819/0001-40, com sede na Praça João Tiago dos Santos – Nº 25 – Centro - Lauro 

de Freitas/ Bahia, representado por sua Prefeita Municipal – Srª Moema Isabel Passos Gramacho, no uso da competência 

que lhe foi atribuída nos termos do Art. 15 da Lei Federal Nº 8.666/93 e Decreto Municipal Nº 2.413/06, observadas, 

ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das Propostas apresentadas no 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) 

empresa(s) relacionada(s) no item 4, de acordo com a Classificação por ela(s) alcançada(s), global, observadas as 

condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS para a CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 11 (ONZE) USINAS SOLARES 

FOTOVOLTAICAS, E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA A FIM DE ATENDER E ALIMENTAR 

ENERGETICAMENTE 53 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE PLANO 

DE METODOLOGIA DE EXECUÇÃO - PME E PROJETO EXECUTIVO DAS USINAS E RETROFIT DE SEUS 

RESPECTIVOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, A APROVAÇÃO DESTES JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, 

O FORNECIMENTO, MONTAGEM, COMISSIONAMENTO E ATIVAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E 

MATERIAIS, A EFETIVAÇÃO DO ACESSO JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA COM FORNECIMENTO DE 

MÃO DE OBRA, PREPARAÇÃO TÉCNICA E NECESSÁRIA DOS LOCAIS PARA RECEBIMENTO DAS PLACAS 

VOLTAICAS, COM RESPECTIVOS MATERIAIS, BEM COMO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE 

TÉCNICO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ANEXO NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Especificados no Anexo IV do Edital de Pregão Eletrônico Nº 017/2021, 

que passa fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata. 

 

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1.O Registro de Preços formalizado na presente Ata terá validade de até 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

sua assinatura. 

 

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será a Secretaria Municipal de Administração, que exercerá suas 

atribuições. 

4. DOS PREÇOS REGISTRADOS 

4.1. Os preços, as empresas, as quantidades e as especificações do fornecimento registrados na presente Ata, 

encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no Certame licitatório: 

EMPRESA REGISTRADA:  

CNPJ:  

ENDEREÇO:  

 OBJETO VALOR REGISTRADO 

   

5. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1. A critério da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, Secretaria Municipal de Administração, obedecida à ordem de 
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classificação, o(s) licitante(s) vencedor(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, 

será(ão) convocado(s) para retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento 

da convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao Edital e à respectiva Ata; 

5.2. A partir da emissão da nota de empenho o detentor da Ata passa a ser considerado como CONTRATADO, 

obrigando-se a obedecer, além do disposto nesta Ata, os ditames e especificações constantes no Anexo IV, 

Planilha Estimativa, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico No 017/2021– COPEL; 

5.3.O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo IV, podendo 

a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades; 

5.4.A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços 

decorrente deste Certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas para 

a aquisição pretendida, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de 

condições; 

5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro quando a 

Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou 

maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da Ata em baixar o preço registrado, igualando ou 

tornando-o menor que o obtido em referida licitação; 

5.6. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha 

participado do Certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, observadas, ainda, 

as demais regras impostas no Art. 8º do Decreto Nº 2.413/2006; 

5.7. Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis, nos termos da legislação vigente. 

 

6. DO PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, em conformidade com os critérios de medição contidos 

no item 4.2 (cronograma financeiro) e mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura contendo o n.º do CNPJ da 

empresa, n.º da conta bancária, nome do banco e da respectiva agência bancária; 

6.2. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os mesmos restituídos 

à adjudicatária para as correções necessárias, não respondendo a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas por quaisquer 

encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes;  

6.3. Serão efetuadas as retenções na Fonte dos impostos, conforme Legislação vigente; 

6.4. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for 

imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer 

natureza; 

6.5. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos como condição de 

pagamento por parte da Contratada, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do 

Contratante.  

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

7.1. Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da Ata, o preço, e as especificações 

dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação; 

7.2. Observar para que, durante a vigência da presente Ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas; 

7.3. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação 

às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades; 

7.4. Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles 

registrados na Ata; 
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7.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 

7.6. Consultar o detentor da Ata registrada (observada à ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer o 

material a outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme item 

5.6. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 

8.1. Fornecer materiais de primeira linha e de primeiro uso, obedecendo rigorosamente ao disposto no anexo IV (Planilha 

Discriminativa) do Edital do Pregão Eletrônico Nº 017/2021; 

8.2. Será obrigado a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto da presente 

ATA, caso se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais utilizados, constatadas 

pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata; 

8.3. viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata; 

8.4. Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão 

Nº 017/2021; 

8.5.Informar, no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, quanto à aceitação ou 

não dos materiais a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 

a presente Ata, conforme item 5.6.; 

8.6.Será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e por todas as demais despesas 

quando da execução contratual. 

 

9. DAS PENALIDADES 

9.1. O descumprimento ou cumprimento irregular de qualquer cláusula contratual poderá acarretar a aplicação das 

seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa: 

a) advertência; 

b) multa de: 

b.1) até 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, pela recusa em assiná-lo, no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções 

previstas; 

b.2) até 0,2% (dois décimos por cento) do valor da Ata de Registro de Preços, atualizado, desde a data de sua assinatura 

até a data de aplicação da referida multa, com base nas variações mensais do Índice Nacional da Construção Civil - INCC 

ou do índice que porventura venha a substituí-lo, independente das demais cominações legais e contratuais, por dia que 

ultrapasse o prazo para entrega da etapa do cronograma físico aprovado pela CONTRATANTE ou o prazo estipulado em 

ordem de serviço, conforme caso; 

b.3) 3% (três por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o município, pelo prazo de até 

2 (dois) anos; e  

b.4) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

9.2. Será considerada justificativa, para atraso dos serviços, a critério da CONTRATANTE, a ocorrência de caso fortuito 

ou de força maior, que implique em paralisação (fenômenos de natureza geológica, hídrica ou semelhante). 

9.3. Não serão admitidas, para atraso dos serviços, as justificativas abaixo: 

a) falta de material na praça ou defeito verificado naquele já adquirido; 

b) chuvas, exceto as que, comprovadamente, tenham impedido a execução dos trabalhos, servindo como prova dessa 

circunstância o registro no Livro de Obra; 

c) dificuldades na contratação de mão de obra e problemas relacionados com equipamentos; 
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d) interdição, determinada pelas autoridades públicas, quando motivadas por culpa da CONTRATADA ou de suas 

subempreiteiras; 

e) acidentes ou falhas técnicas de responsabilidade da CONTRATADA, e 

f) qualquer outra causa de natureza semelhante às enumeradas. 

9.4. Se, no desenvolvimento dos serviços, ocorrer atraso, além das cominações legais, a licitante contratada arcará com 

todos os ônus daí decorrentes, causados à CONTRATANTE, podendo ser estes diretamente deduzidos dos valores das 

Notas Fiscais de serviços ou do valor retido como garantia das obrigações. 

9.5. A multa por atraso no início de execução do serviço será descontada de imediato dos pagamentos das parcelas 

devidas. Entretanto, será devolvida à CONTRATADA se o serviço for concluído dentro do prazo global estipulado. 

9.6. A multa por atraso na conclusão dos serviços será descontada da última prestação ou dos valores das garantias, se 

necessário. Enquanto não for paga ou relevada qualquer multa, nenhum pagamento será feito à CONTRATADA. 

9.7. Se a multa aplicada for superior ao valor das garantias contratuais, além da perda desta, responderá a CONTRATADA 

pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobradas 

judicialmente. 

9.8. A CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da respectiva notificação, poderá apresentar recurso 

contra a aplicação das sanções previstas noAta de Registro de Preços. 

9.9. O não cumprimento ou cumprimento irregular de qualquer cláusula ou de condições da Ata de Registro de Preços 

poderá importar na suspensão dos pagamentos de parcelas ou na rescisão da Ata de Registro de Preços, a critério da 

CONTRATANTE. 

9.10. As penalidades previstas são independentes e poderão ser aplicadas cumulativamente. 

 

10. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 

da Lei nº 8.666, de 1993; 

10.1.2. Eventual contrato decorrente da ata poderá ser firmado pela administração pública e terá vigência de 12 (meses) 

a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, nos termos da legislação correlata; 

10.2. O gerenciador da Ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de 

verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na Ata; 

10.2.1. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a média 

daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, por intermédio do órgão gerenciador do Registro de 

Preços; 

10.3 Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o órgão gerenciador 

solicitará ao detentor da Ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis definidos nos 

termos do subitem anterior; 

10.3.1. Caso o detentor da Ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, devendo o 

órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação; 

10.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da Ata, mediante requerimento 

devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

a) Liberar o detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos 

motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 

b) Convocar os demais detentores da Ata visando igual oportunidade de negociação. 

10.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação da Ata de Registro de Preços. 

 

11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65
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11.1. O detentor da Ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando: 

a) Não cumprir as obrigações da presente Ata; 

b) Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável; 

c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no mercado; 

d) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração. 

11.2. O detentor da Ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que venha 

comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito, ou força maior, devidamente comprovados. 

 

12. DA PUBLICIDADE 

12.1. O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o (s) detentor(es) da Ata e a (s) especificação(ões) resumida (s) do objeto e as 

quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas no Diário Oficial. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. Integram a presente Ata o Processo Administrativo Nº 09293/2021, o Edital do Pregão Eletrônico Nº 017/2021 e as 

propostas, com preços e especificações; 

13.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro do Municipio de Lauro de Freitas, Capital do Estado 

da Bahia. 

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em 03(três) 

vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo. 

 

MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS  

EMPRESA 

SECRETARIA MUNICIPAL  

TESTEMUNHAS: 

NOME:      NOME: 

CPF:      CPF: 
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ANEXO IV PLANILHA DISCRIMINATIVA 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado da licitante) 
 

Item Descriminação Unidade 
Quantidade 

Total 
Valor Unitário 

Secretaria 

SEMED 

Valor total 

1 

Contratação de empresa especializada para a construção e 
implantação de 11 (onze) usinas solares fotovoltaicas, e 
instalação de sistema de geração de energia, a fim de 
atender e alimentar energeticamente 53 escolas próprias, da 
rede municipal de ensino do município de Lauro de Freitas, 
incluindo a elaboração de projeto básico e executivo das 
usinas e retrofit de seus respectivos sistemas de iluminação. 

Unid 1 
     

9.170.435,95  
  9.170.435,95  

  

VALOR TOTAL ============================================>   9.170.435,95  

 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE 
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

PREÇO 
TOTAL  

(R$) 

1 EFICIENTIZAÇÃO ILUMINAÇÃO ESCOLAS         

1.1 LUMINÁRIAS LED         

1.1.1 
Luminária LED de sobrepor do tipo linear de 16W, 5.000K, fluxo 
luminoso 1.400 lm, IRC ≥ 80, eficiência luminosa ≥ 87 lm/W, tensão 
100-240V,  vida útil mínima de 30.000h, IP20. 

pç 
          

697  
    

1.1.2 
Luminária LED de sobrepor do tipo linear de 32W, 5.000K, fluxo 
luminoso 3.000 lm, IRC ≥ 80, eficiência luminosa ≥ 93 lm/W, tensão 
100-240V,  vida útil mínima de 30.000h, IP20. 

pç 
       

3.795  
    

1.2 LÂMPADAS LED   
              
-    

    

1.2.1 
Lâmpada Bulbo LED de 6W, 6.500K, fluxo luminoso de 560 lm, IRC 
≥ 80, base E27, vida útil de 25.000 horas, tensão 100-242V, Selo 
Procel. 

pç 
             

48  
    

1.2.2 
Lâmpada Bulbo LED de 8W, 6.500K, fluxo luminoso de 810 lm, IRC 
≥ 80, base E27, vida útil de 25.000 horas, tensão 100-240V, Selo 
Procel. 

pç 
             

87  
    

1.2.3 
Lâmpada Bulbo LED de 12W, fluxo luminoso de 1.440 lm, 6.500K, 
IRC ≥ 80, tensão 100-240V, fator de potência ≥ 0,92, vida útil 
25.000h, Selo Procel. 

pç 
               
7  

    

1.2.4 
Lâmpada LED Alta Potência de 20W, 6500K, IRC ≥ 80, fluxo 
luminoso de 2.000 lm, base E27, vida útil de 25.000 horas, tensão 
100-240V, Selo Procel.  

pç 
               
2  

    

1.2.5 
Lâmpada LED Alta Potência de 30W, 6500K, IRC ≥ 80, fluxo 
luminoso de 3.000 lm, base E27, vida útil de 25.000 horas, tensão 
100-240V, Selo Procel.  

pç 
             

19  
    

1.2.6 
Lâmpada LED Alta Potência de 40W, 6500K, IRC ≥ 80, fluxo 
luminoso de 4.000 lm, base E27, vida útil de 25.000 horas, tensão 
100-240V, Selo Procel 

pç 
             

21  
    

1.3 PROJETORES LED   
              
-    

    

1.3.1 
Projetor LED de 50W, 5000K, fluxo luminoso de 4.500 lm,  
IRC ≥ 80, eficiência luminosa ≥ 90 lm/W, vida útil de 30.000 horas, 
tensão 100-240V, IP65 

pç 
             

19  
    

1.3.2 
Projetor LED de 100W, 5000K, fluxo luminoso de 10.000 lm,  
IRC ≥ 80, eficiência luminosa ≥ 100 lm/W, vida útil de 50.000 horas, 
tensão 100-277V, IP65 

pç 
               
6  
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1.3.3 
Projetor LED de 200W, 5000K, fluxo luminoso de 20.000 lm,  
IRC ≥ 80, eficiência luminosa ≥ 100 lm/W, vida útil de 50.000 horas, 
tensão 100-277V, IP65 

pç 
             

53  
    

1.3.4 
Projetor LED de 300W, 5000K, fluxo luminoso de 36.000 lm,  
IRC ≥ 80, eficiência luminosa ≥ 120 lm/W, vida útil de 50.000 horas, 
tensão 100-277V, IP65 

pç 
             

53  
    

1.4 MATERIAIS DE CONSUMO E ACESSÓRIOS   
              
-    

    

1.4.1 Fios, cabos, conectores, soquetes, parafusos, porcas etc. vb 
             

53  
    

1.5 SERVIÇOS   
              
-    

    

1.5.1 Troca dos Pontos de Iluminação vb 
             

53  
    

  TOTAL EFICIENTIZAÇÃO ILUMINAÇÃO ESCOLAS   
              
-    

    

      
              
-    

    

2 USINAS SOLARES   
              
-    

    

2.1 MATERIAIS E SERVIÇOS   
              
-    

    

2.1.1 Projeto Executivo/Aprovação da Concessionária vb 
             

11  
    

2.1.2 Montagem da Usina vb 
             

11  
    

2.1.3 Estrutura Metálica para Usina de 76,5 kWpico m2 
       

3.960  
    

2.1.4 Cabeamento/Acessórios vb 
             

11  
    

2.1.5 Outros (Transporte, Alimentação, Frete, Combustível,Etc) vb 
             

11  
    

2.2 EQUIPAMENTOS   
              
-    

    

2.2.1 Inversor  pç 
             

33  
    

2.2.2 Módulo Fotovoltaico pç 
       

1.980  
    

2.2.3 Otimizador de Potência pç 
          

990  
    

2.2.4 Transformador Isolador de 70 kVA pç 
             

11  
    

  TOTAL USINAS SOLARES         

  TOTAL GERAL         

      

Valor Global Proposto: xxxx (xxxxxxx) Prazo de validade:   

Local e data Assinatura e identificação do proponente 

 
A licitante DECLARA, que acatará o pagamento da Administração conforme Edital, ao tempo que indica os dados bancários da 

licitante: 

 

BANCO 

.............................. 

AGÊNCIA 

............................. 

Nº DACONTA 

............................. 

 
 
(local, data) 
 
________________________________________________________________ 
Representante Legal(Assinatura e identificação do responsável pela empresa)  
Carimbo da Empresa 
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ANEXO V 

 TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – SEMED 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a construção e implantação de 11 (onze) usinas solares fotovoltaicas, e 

instalação de sistema de geração de energia a fim de atender e alimentar energeticamente 53 escolas da rede municipal de 

ensino do município de Lauro de Freitas, incluindo a elaboração de Plano de Metodologia de Execução - PME e Projeto Executivo 

das usinas e retrofit de seus respectivos sistemas de iluminação, a aprovação destes junto à concessionária de energia, o 

fornecimento, montagem, comissionamento e ativação de todos os equipamentos e materiais, a efetivação do acesso junto à 

concessionária de energia com fornecimento de mão de obra, preparação técnica e necessária dos locais para recebimento das 

placas voltaicas, com respectivos materiais, bem como treinamento, manutenção e suporte técnico.  

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 3555/2000; Decreto Federal 7892/2013, Lei Federal 

12846/2013 e Decreto Federal 8.420/2015; Lei Complementar nº. 123/2006; Lei Municipal 1902/2020, Decretos Municipais nº. 

2.355/2005 e 2.413/2006, e subsidiariamente Lei Federal 8.666/93, e alterações posteriores. 

 

1. DA JUSTIFICATIVA 

1.1. A definição de Energia Solar é associada à energia fotovoltaica, tecnologia que utiliza a luz do Sol como fonte de energia 

para gerar eletricidade e, portanto, possui a vantagem de ser uma energia gratuita, renovável, alternativa e limpa que funciona 

com a captação da luz do sol a partir de placas solares fotovoltaicas com economia de até 95% na conta de luz, vida útil a partir 

de 25 anos, facilidade de acesso à energia elétrica, em locais mais remotos, além de ocupar pouco espaço; 

1.1.2. A energia solar é uma das mais sustentáveis do mundo, sendo renovável e limpa, uma vez que não emite poluentes nem 

utiliza matérias-primas escassas na natureza, do mesmo modo a energia fotovoltaica também contribui para a diminuição da 

poluição sonora, seu funcionamento é silencioso e discreto, evitando a produção de ruídos desagradáveis; 

1.1.3. Esse tipo de sistema de geração de energia também não requer um cuidado de manutenção exaustivo, apenas uma 

limpeza ocasional. Além disso, sua matéria-prima – a luminosidade do sol – é inesgotável e gratuita; 

1.1.4. Ao lado disso, mas não menos importante, a Resolução Normativa nº 482/2012, revisada pela Resolução Normativa nº 

687/2015 da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, foi criado o Sistema de Compensação de Energia Elétrica onde se 

permitiu que consumidores instalassem pequenas usinas geradoras residenciais, a exemplo da energia solar fotovoltaica, cuja 

atratividade detectada, em relação à perspectiva financeira, deve-se a definição de que quando a quantidade de energia gerada 

for superior à quantidade de energia consumida serão gerados créditos energéticos que poderão ser compensados pelo prazo 

de até 60 meses, onde a energia gerada em períodos de sol é utilizada para compensar o consumo dos períodos sem sol, de 

forma que o gasto final de energia da edificação seja reduzido a apenas uma taxa mínima (em sistemas de baixa tensão) ou à 

demanda contratada (em sistemas de média tensão); 

1.1.5. No mesmo sentido, se o consumidor possuir uma outra instalação em seu CPF/CNPJ, ele poderá utilizar os créditos 

excedentes para compensar nessa outra unidade consumidora, de modo que uma unidade consumidora do município de Lauro 

de Freitas pode ter um sistema solar fotovoltaico instalado, dimensionado para o atendimento do seu consumo, de forma integral 

ou parcial dentro da mesma área de abrangência da concessionária, a bem demonstrar a vantagem; 

1.1.6. Num cenário macro, associado a uma análise interna, observa-se que alguns custos são inevitáveis para a administração 

pública que até mesmo para manter serviços elementares gasta e o pagamento a concessionária de energia elétrica é um deles, 

comum a todas as edificações da gestão pública, sobretudo nas unidades escolares que envolve uma série de fatores como o 

tempo de utilização, dimensão da escola e quantidade de equipamentos utilizados; 

1.1.7. O município de Lauro de Freitas, com o intuito de modernizar as unidades escolares, buscando proporcionar maior conforto 

e condições ergonômicas aos alunos da rede pública municipal instalou inúmeros equipamentos tais como freezers, geladeiras, 
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liquidificadores, dentre outros, que foram instalados nas cozinhas visando melhorar a qualidade da alimentação escolar, além, 

de num futuro próximo, a gestão tem a intenção de climatizar as unidades escolares, de forma gradual;  

1.1.8. Dessa forma, buscando alternativas para redução de custos aos cofres públicos, objetivando eficiência e qualidade na 

distribuição de energia elétrica para 53 escolas do município de Lauro de Freitas, com 498 salas de aula, e seguindo um caminho 

de modernidade que visa atingir tais objetivos, torna-se necessária a contratação de empresa especializada mirando a 

implantação de usinas solares fotovoltaicas, para distribuição de energia elétrica nas 53 unidades escolares da rede de ensino 

municipal por meio da captação da luz solar, cujas vantagens superam, em muito, as desvantagens: 

 

1.1.9. DAS VANTAGENS E DESVANTAGENS DA ENERGIA SOLAR 

Vantagens da Energia Solar Desvantagens da Energia Solar 

A energia solar não polui, é renovável, limpa e sustentável  

Energia alternativa ao petróleo  

A energia solar é silenciosa Falta de Incentivos no Brasil 

É uma fonte de energia gratuita   

A energia solar fotovoltaica é o sistema de autogeração mais barato   

Necessidade mínima de manutenção  

Fácil de instalar e barata de manter   

Vida útil de mais de 25 anos, pagando-se em até 7 anos   

Economia acima de 90% da conta de luz   

Queda de preços devido ao avanço da tecnologia   

Ocupa pouco espaço e valoriza o imóvel   

Placas solares são resistentes às intempéries   

Pode ser usada em áreas isoladas da rede elétrica   

Equipamentos fotovoltaicos podem ser reciclados    

 

1.1.10. Para além disso, em 2015, durante uma Cúpula de Desenvolvimento Sustentável na Assembleia Geral da Organização 

das Nações Unidas (ONU), os 193 países membros da organização lançaram uma nova agenda para orientar suas decisões a 

partir dali: os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), uma lista de 17 itens. Foram escolhidos com base nos oito 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), os quais estabeleciam metas pros anos entre 2000 e 2015. Com o sucesso 

dos ODM, foram traçadas então novas metas para os anos entre 2015 e 2030); em ambos os períodos a ampliação da instalação 

e uso de energia renovável, sobretudo solar e eólica, são indicadas como metas a serem buscadas pelo conjunto dos países; 

1.1.11. Isto posto, conclui-se que como as fontes de energia limpas compõem a meta global, considerando os efeitos 

extremamente nocivos que os combustíveis fósseis acarretam no ecossistema, o investimento na implantação de usinas solares 

fotovoltaicas, por ser uma fonte de energia sustentável, encontra-se alinhado com as políticas governamentais de 

sustentabilidade dos serviços públicos, padrões sustentáveis de produção e de consumo, cidades amparáveis e as próprias 

iniciativas socio ambientais do Município de Lauro de Freitas, motivo determinante que por si só justifica a implantação do sistema 

de energia solar fotovoltaica, que além de gerar economia financeira para o município de Lauro de Freitas, obter-se-á benefícios 

para a sociedade por se tratar de produção de energia limpa, gratuita, renovável e sustentável colaborando, portanto, com a 

preservação do meio ambiente coma  diminuição dos custos que o País vem sustentando, cuja atual matriz energética brasileira 

é mantida basicamente por termoelétricas e hidroelétricas que além de ter custos elevados, destrói e degrada o meio ambiente 

por meio da emissão de gases poluentes. 
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1.2. DO IMPACTO FINANCEIRO 

1.2.1. As vantagens econômicas com a implantação do sistema são bastantes significativas: 

 O consumo anual é de 1.108,55 MWh/ano (um mil, cento e oito mil Megawatt) a um custo de R$ 1.654,50 por MWh, 

o que implica em uma despesa anual R$ 1.834.095,00 (um milhão, oitocentos e trinta e quatro mil e noventa e 

cinco centavos); 

 A produção das usinas irá implicar na geração mínima anual de 1.312,15 MWh com uma receita de R$ 2.170.296,10 

(dois milhões cento e setenta mil, duzentos e noventa e seis reais e dez centavos) que irá gerar o crédito, junto à 

concessionária de R$ 336.201,10 (trezentos e trinta e seis reais, duzentos e um centavos e dez centavos), 

anualmente;  

 O investimento estimado é de aproximadamente R$ 9.170.435,95. A receita anual, será de R$ 2.170.296,10. Desse 

modo, em 04(quatro) anos e 03(três) meses o investimento estará coberto. Este valor é encontrado dividindo o 

investimento total, R$ 9.170.435,95, pela receita auferida anualmente, que é de dois milhões cento e setenta mil 

duzentos noventa e seis reais e dez centavos; 

 

 A despesa anual é de R$ 1.834.095,00. Em 04 anos e 03 meses será de R$ 7.794.903,75, para uma receita no mesmo 

período de R$ 9.223.758,43. 

 

 A vida útil dos equipamentos é de 25 anos, ao menos. Logo, a receita auferida total será de R$ 54.257.402,50 e a 

despesa no mesmo período R$ 45.852.375,00 e o saldo/crédito será utilizado conforme Legislação vigente. 

 
 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO  

2.1. Do escopo de Fornecimento e Serviços. 

A Contratada deve apresentar a descrição do escopo de fornecimento e de serviços a serem realizados de acordo com a listagem 

e itens abaixo: 

l) Engenharia Executiva e estudos; 

m) Gerência do projeto e supervisão de obras e segurança; 

n) Logística e transporte; 

o) Máquinas e ferramentas para a realização dos serviços; 

p) Montagem civil e mecânica; 

q) Adequação da instalação elétrica existe (caso o proprietário já tenha um gerador), externa e interna para receber o novo 

sistema fotovoltaico 

r) Instalação elétrica interna e externa; 

s) Testes de aceitação no local; 

t) Documentação e testes de desempenho; 

u) Fase de garantia – conforme item 12.1 do TR, a partir da implantação e aceitação; 

v)  Serviços de manutenção preventiva e corretiva. 

 

2.2. Os serviços a serem contratados estão detalhados da seguinte forma: 

a) Elaboração de Projetos Executivos de sistemas de geração fotovoltaica (usinas) a serem implantadas em 11 imóveis públicos, 

para alimentar energeticamente 53 escolas da rede municipal de ensino, cujos locais serão definidos após a vistoria técnica, que 

será realizada de acordo subitem 6.1, a, b do presente Termo de Referência; 

b) Fornecimento e instalação de sistemas de geração fotovoltaica (usinas) que somados apresentem capacidade de geração 
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mínima anual de 1.312,15 MWh, nos locais que serão definidos após a vistoria técnica que será realizada de acordo com o 

subitem 6.1, a do presente Termo de Referência, bem como o fornecimento total de materiais, equipamentos e instalação, 

conforme detalhado no Anexo II; 

c) Retrofit do sistema de iluminação de 53 (cinquenta e três) escolas da rede municipal de ensino do Município de Lauro de 

Freitas, para adequação e diminuição do consumo de energia elétrica que será composto pelo fornecimento de materiais e mão 

de obra para instalação e retirada, conforme detalhado no Anexo III. 

 

3. QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA  

3.1. A Contratada deve apresentar as seguintes qualificações: 

3.1.2. Ter experiência na implantação de projetos de geração fotovoltaica; 

3.1.3. Ter experiência na construção e comissionamento de Sistemas Solares Foto voltaicas; 

3.1.4. Ter atuado como Contratada principal na implantação de projetos de geração fotovoltaica. A apresentação dos documentos 

para comprovação da qualificação, com exposição das experiências, deve ser feita em uma folha de referência, indicando 

detalhes dos projetos executados, como: 

a) Localização do projeto (coordenadas geográficas); 

b) Capacidade de geração instalada; 

c) Principais equipamentos componentes do Sistema Fotovoltaico e seus fabricantes, modelos e tipos; 

d) Dados de contrato referente ao serviço prestado e o escopo de serviço; 

 

4. DAS ETAPAS E DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

O prazo global para a execução do serviço é de 12 (doze) meses, contados a partir da data definida na Ordem de Serviço, 

conforme etapas a seguir apresentadas e cronograma físico-financeiro: 

 

4.1  CRONOGRAMA FÍSICO 

 

Diagnóstico Energético – Levantamento de como estão os ativos elétricos (tomada, iluminação e demais equipamentos 

elétricos); 

Projeto Executivo Aprovado – Projeto que será apresentado pelo licitante vencedor junto à Coelba; 

Parecer de acesso da Coelba para conexão de mini e micro geração – Parecer emitido pela Coelba acerca da rede elétrica 

nos locais onde vão ser implantadas as 11 usinas; 

Comissionamento – período de testes e partida das usinas solares; 

Usina Fotovoltaica Incorporada ao sistema da Coelba – interligação da usina com a rede coelba; 

Treinamento e Manuais – apresentação e treinamento operacional das usinas ao corpo técnico do município de Lauro de 

Freitas, bem como a entrega de toda a documentação oficial das usinas. 

 

 

 

ETAPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

PROJETO EXECUTIVO APROVADO

PARECER DE ACESSO DA COELBA PARA CONEXÃO DE MINI E MICRO GERAÇÃO 

EMISSÃO DE PEDIDOS DE COMPRA DE MATERIAIS

RECEBIMENTO DOS MATERIAIS (FOTOVOLTAICOS E RETROFIT)

EXECUÇÃO DAS OBRAS (FOTOVOLTAICOS E RETROFIT)

COMISSIONAMENTO

USINA FOTOVOLTAICA INCORPORADA AO SISTEMA DA COELBA

TREINAMENTOS E MANUAIS

MESES
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4.2 CRONOGRAMA FINANCEIRO 

 

ETAPAS PAGAMENTO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

Diagnóstico Energético 0,50% Estudo do Diagnóstico energético 

Projeto Executivo Aprovado 1,00% Plantas, Diagramas Unifilares e memorial 
descritivo 

Parecer de acesso da Coelba para conexão de mini 
e micro geração 

0,50% Pareceres aprovados pela coelba 

Emissão de pedidos de compra de materiais 60,00% Requisição de compras 

Recebimento dos materiais (fotovoltaicos e retrofit) 20,00% Comprovação do material recebido 

Execução das obras(  fotovoltaicos e retrofit) 11,00% Relatório de fiscalização da obra de 
acordo com o projeto (anexo II e III) 

Comissionamento 5,00% Relatório dos testes efetuados para 
garantir o funcionamento de qualidade 

Usina fotovoltaica incorporada ao sistema da 
coelba 

1,00% Relatório de faturamento de micro mini 
geração emitido pela coelba 

Treinamentos e Manuais 1,00% Evidencia dos treinamentos realizados e 
manuais entregues 

 100,00%  

 

5. DA COMISSÃO TÉCNICA  

5.1. Será estabelecida comissão Técnica composta pela Responsável Técnica, MARÍLIA SANTOS SANTANA, Engenheira 

Eletricista portadora do CREA: 050528512-6, matrícula nº 94029, e MÁRCIO LIMA OLIVEIRA Engenheiro Civil, portador do 

CREA/BA 35848-D, matrícula nº 093622-7; ROSALVINO DE QUEIROZ SOUZA, Coordenador de Iluminação Pública, matrícula 

nº 67644. 

 

6. DA VISITA TÉCNICA  

6.1. A visita técnica ao local dos serviços deverá ser feita em até 48h, antes da data de abertura do certame, por profissional 

habilitado, inscrito no CREA como Engenheiro Eletricista, devidamente identificado, apresentando documento de identidade 

profissional e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para o ato e agendada por meio do telefone (71) 

3378 8507 e (71) 987161005, de 2ª a 6ª feira, das 7h às 13h, devendo ser observadas as determinações a seguir: 

a) Todos os licitantes deverão realizar a visita às escolas municipais a fim de analisar os possíveis locais de instalação das 11 

usinas solares, em até 48h anteriores a data de abertura do pregão, onde serão executados os serviços para verificação do 

posicionamento geográfico da edificação, infraestrutura elétrica, ponto de conexão AC, possíveis áreas de sombreamento de 

placas, adaptação de SPDA, local de instalação de Inversores e outros parâmetros indispensáveis para a elaboração da 

proposta. Dessa forma, caso venha ser a vencedora, não poderá alegar em nenhuma hipótese o desconhecimento dos locais 

da realização dos serviços e suas peculiaridades como justificativa para se eximir das obrigações assumidas contratualmente. 

b) A Declaração de Visita aos locais de execução dos serviços é documento indispensável à participação no certame. 

c) Apresentação de Plano de Metodologia de Execução a partir da visita técnica e composto, no mínimo, com os itens 

relacionados no Anexo I do TR. 

 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS  

7.1. A proposta, que compreende a descrição do serviço ofertado pelo licitante e valor global, deverá ser compatível com as 

especificações constantes deste Termo de Referência; 

7.2 O prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura; 

7.3 Todos os equipamentos, materiais e serviços necessários à execução do objeto especificado neste Termo de Referência 

deverão estar contemplados no preço ofertado. Da mesma forma, deverão estar incluídas também todas as despesas, tributos 

e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto, nada mais sendo lícito pleitear a esse título;  



   
PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 017/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 09293/2021 

27  

7.4 Não serão considerados os preços cotados acima dos valores estimados pela Administração, sob pena de desclassificação, 

bem como serão observados os limites descritos no artigo 48, inciso II, § 1º, Letra “b”, da Lei 8.666/93, para caso de análise de 

exequibilidade das propostas, devendo ser considerado como base para cálculo o valor orçado pela Administração;  

 

8. DAS AMOSTRAS  

8.1. O licitante, provisoriamente classificado em primeiro lugar, deverá apresentar no prazo de 03 dias úteis 01 (uma) amostra 

de cada um dos materiais constantes do Anexo IV, como segue: 

a) Amostras do item 1.1 a 1.3.4; 

b) Amostra do item 2.2.1 a 2.2.3 

 

9. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

9.1. As despesas deste processo correrão por conta da dotação orçamentária vigente, as quais serão apontadas pela 

Coordenação de orçamento no ato que antecede a contratação.  

 

10. FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1. A fiscalização da Ata de Registro de Preços será exercida pela Servidora MARÍLIA SANTOS SANTANA, Engenheira 

Eletricista, CREA: 050528512-6 matrícula nº 94029, designada como profissional técnica para fazer o acompanhamento do 

serviço de engenharia, e Fiscal de Contratos da SEMED a Sra. Francine Lima de Carvalho – Matricula 79804-9, devidamente 

nomeada pela Secretaria de Educação, conforme portaria anexa;  

10.2. Caso o objeto entregue seja rejeitado pela fiscalização, o mesmo deverá ser substituído no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

sem ônus para o Município, reiterando a justificativa de que a demora na entrega prejudicará o andamento das atividades da 

Secretaria solicitante. 

 

11. MULTAS E PENALIDADES 

11.1. O descumprimento ou cumprimento irregular de qualquer cláusula contratual poderá acarretar a aplicação das seguintes 

penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa: 

a) advertência; 

b) multa de: 

b.1) até 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, pela recusa em assiná-lo, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas; 

b.2) até 0,2% (dois décimos por cento) do valor da Ata de Registro de Preços, atualizado, desde a data de sua assinatura até a 

data de aplicação da referida multa, com base nas variações mensais do Índice Nacional da Construção Civil - INCC ou do índice 

que porventura venha a substituí-lo, independente das demais cominações legais e contratuais, por dia que ultrapasse o prazo 

para entrega da etapa do cronograma físico aprovado pela CONTRATANTE ou o prazo estipulado em ordem de serviço, 

conforme caso; 

b.3) 3% (três por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o município, pelo prazo de até 2 (dois) 

anos; e  

b.4) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

11.2. Será considerada justificativa, para atraso dos serviços, a critério da CONTRATANTE, a ocorrência de caso fortuito ou de 

força maior, que implique em paralisação (fenômenos de natureza geológica, hídrica ou semelhante). 

11.3. Não serão admitidas, para atraso dos serviços, as justificativas abaixo: 

a) falta de material na praça ou defeito verificado naquele já adquirido; 
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b) chuvas, exceto as que, comprovadamente, tenham impedido a execução dos trabalhos, servindo como prova dessa 

circunstância o registro no Livro de Obra; 

c) dificuldades na contratação de mão de obra e problemas relacionados com equipamentos; 

d) interdição, determinada pelas autoridades públicas, quando motivadas por culpa da CONTRATADA ou de suas 

subempreiteiras; 

e) acidentes ou falhas técnicas de responsabilidade da CONTRATADA, e 

f) qualquer outra causa de natureza semelhante às enumeradas. 

11.4. Se, no desenvolvimento dos serviços, ocorrer atraso, além das cominações legais, a licitante contratada arcará com todos 

os ônus daí decorrentes, causados à CONTRATANTE, podendo ser estes diretamente deduzidos dos valores das Notas Fiscais 

de serviços ou do valor retido como garantia das obrigações. 

11.5. A multa por atraso no início de execução do serviço será descontada de imediato dos pagamentos das parcelas devidas. 

Entretanto, será devolvida à CONTRATADA se o serviço for concluído dentro do prazo global estipulado. 

11.6. A multa por atraso na conclusão dos serviços será descontada da última prestação ou dos valores das garantias, se 

necessário. Enquanto não for paga ou relevada qualquer multa, nenhum pagamento será feito à CONTRATADA. 

11.7. Se a multa aplicada for superior ao valor das garantias contratuais, além da perda desta, responderá a CONTRATADA 

pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobradas 

judicialmente. 

11.8. A CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da respectiva notificação, poderá apresentar recurso contra a 

aplicação das sanções previstas no contrato. 

11.9. O não cumprimento ou cumprimento irregular de qualquer cláusula ou de condições da Ata de Registro de Preços poderá 

importar na suspensão dos pagamentos de parcelas ou na rescisão da Ata de Registro de Preços, a critério da CONTRATANTE. 

11.10. As penalidades previstas são independentes e poderão ser aplicadas cumulativamente. 

 

12. GARANTIAS 

12.1. Para os materiais, equipamentos e serviços que não trouxerem a informação referente ao prazo de garantia de forma 

explícita em seus respectivos itens, deve ser considerado: 

- 05 anos para materiais; 

- 10 anos para equipamentos; 

- 02 anos para serviços. 

 

13. SUBCONTRATAÇÃO  

13.1. A CONTRATADA, de forma justificada junto ao município, poderá recorrer à subcontratação parcial, com prévia anuência 

do município, as quais deverão manter a identidade visual estabelecida no Contrato.  

13.2. Nos casos de subcontratação, a CONTRATADA continuará responsável em relação ao Município de Lauro de Freitas e a 

terceiros, pelo cumprimento e pela perfeita observação de todas as obrigações que assumir no contrato. 

13.3. A CONTRATADA será responsável por todo e qualquer pagamento dos seus subcontratados, e assume todos os riscos 

financeiros, econômicos, fiscal, trabalhista, pena, inclusive os danos que causar a terceiros, qualquer que seja a natureza dos 

danos causados, e as suas respectivas consequências. 

 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

14.1. Efetuar o serviço, no prazo e locais indicados pela Contratante, em estrita observância das especificações deste Termo de 

Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal juntamente com todas as regularidades fiscais em dias;  

14.2. Comunicar por escrito a Administração, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar 

necessário;  
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14.3. Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

14.4. Acatar as determinações dos responsáveis pela execução do serviço;  

14.5. O fornecimento do produto, de cada nota de empenho, deverá ocorrer em parcela única;  

14.6. Abster-se de subcontratar total ou parcialmente o objeto da Ata de Registro de Preços; 

14.7. Arcar com todos os encargos decorrentes da presente contratação, especialmente os referentes a fretes, taxas, seguros, 

encargos sociais e trabalhistas;  

14.8. Em caso de atraso na entrega do serviço constante da presente licitação, a Licitante vencedora deverá comunicar 

imediatamente ao Setor Solicitante, justificando o motivo do atraso. 

14.9. Capacitar os técnicos da contratante para a operação, gerenciamento e monitoramento dos sistemas. O programa do 

treinamento deverá ser aprovado previamente pelo contratante, e deverá estar coerente com os equipamentos instalados. O 

treinamento prático deverá ser feito no local de instalação do sistema licitado. A parte teórica poderá ser feita nas dependências 

da Prefeitura. A turma será composta pelas pessoas, indicadas pelo contratante. Deverá ser emitido certificado de participação 

no treinamento para os participantes; 

14.10. Responder pelos danos causados diretamente à Administração da CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo, quando da execução do serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento pela CONTRATANTE; 

14.11. Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da CONTRATANTE, quando 

esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução do serviço; 

14.12. Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus empregados na obra ou 

no recinto da CONTRATANTE; 

14.13. Assumir inteira e total responsabilidade pela execução do serviço, pela resistência, solidez e estabilidade de todas as 

estruturas a executar;  

14.14. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais utilizados, de acordo com o prazo 

estabelecido pela fiscalização;  

14.15. Providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução do serviço, no sentido de evitar qualquer tipo 

de acidente;  

14.16. Fornecer condições adequadas para a fiscalização da obra; XI. Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, 

promovendo a limpeza do local, durante todo o período de execução   especialmente, ao seu final;  

14.17. Comunicar à CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus empregados quando da execução 

dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do patrimônio 

público; 

14.18. A CONTRATADA será responsável direta, perante a CONTRATANTE, por perdas e danos, inclusive lucros cessantes, 

por dolo ou culpa a que der causa, inclusive através de seus prepostos, independentemente das sanções contratuais, quando 

da execução do serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 

CONTRATANTE.  

14.19. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços pela fiscalizadora da 

CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição;  

14.20. Responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços; 

14.21 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos 

Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina; 

14.22. Cumprir cada uma das normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho e em especial dotar o canteiro 

de obras de toda infraestrutura exigida e demais determinações em estrita obediência à Norma Regulamentadora nº 18 do 



   
PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 017/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 09293/2021 

30  

Ministério do Trabalho (NR-18) que trata das “Condições de Trabalho na Indústria da Construção”, sendo que a observância do 

estabelecido na referida NR não desobriga a CONTRATADA do cumprimento das disposições relativas às condições e meio 

ambiente de trabalho, determinadas na legislação federal, estadual e/ou municipal, e em outras estabelecidas em negociações 

coletivas de trabalho;  

14.23. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo executado de acordo com a 

boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;  

14.24. Adotar as providências e precauções necessárias a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidros sanitárias, 

elétricas e telefônicas;  

14.25. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas e tudo o que for necessário à execução dos 

serviços, durante a execução da Ata de Registro de Preços. 

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

15.1. Efetuar o pagamento ao licitante vencedor, quando da sua contratação, de acordo com o preço, os prazos e as condições;  

15.2. Receber provisoriamente o serviço mediante regular aferição de quantitativos, disponibilizando local, data e horário;  

15.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do serviço recebido provisoriamente com as especificações 

constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;  

15.4. Notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no serviço executado, para 

que sejam corrigidos; 

15.5. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pelo fornecedor; 

15.6. Assegurar-se da boa qualidade do serviço;  

15.7. Acompanhar e fiscalizar a execução do serviço, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva entrega do objeto 

contratado e o seu aceite;  

15.8. Aplicar a Adjudicatária as sanções regulamentares e contratuais. 

 

16. DO VALOR ESTIMADO 

O valor total orçado para execução do objeto a ser contratado será conforme quantitativos constantes da Planilha Orçamentária 

e Proposta de Preços, Anexo IV e V do presente TR.  

 

17. DO PAGAMENTO  

17.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, em conformidade com os critérios de medição contidos no 

item 4.2 (cronograma financeiro) e mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura contendo o n.º do CNPJ da empresa, n.º da 

conta bancária, nome do banco e da respectiva agência bancária; 

17.2. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os mesmos restituídos à 

adjudicatária para as correções necessárias, não respondendo a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas por quaisquer encargos 

resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes;  

17.3. Serão efetuadas as retenções na Fonte dos impostos, conforme Legislação vigente; 

17.4. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, 

em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza; 

17.5. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos como condição de pagamento 

por parte da Contratada, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do Contratante.  

 

 

18. DA ENTREGA, DO LOCAL DE ENTREGA E DAS DESPESAS DE ENTREGA  

18.1. Todos os itens bens e serviços constantes do Anexo IV serão entregues com a implantação das 11 (onze) usinas solares 
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fotovoltaicas, nos locais definidos nas visitas técnicas, constantes do item 6.1, a, e instalação do sistema de geração de energia 

nas 53 escolas da rede municipal de ensino do município de Lauro de Freitas; 

18.2. Todos os custos com impostos, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que, porventura, ocorrerem serão de 

responsabilidade da empresa vencedora.  

 

19. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

19.1. Documentos Relativos à Habilitação Jurídica:  

a) Registro comercial, no caso de Empresa Individual;  

b) Ato Constitutivo, Estatuto Social publicado de acordo com a Lei Federal N° 6.404/76 ou Contrato Social em vigor e Alterações, 

devidamente registrado e consolidado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de Documentos de eleição de seus administradores;  

c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

d) Decreto de Autorização, no caso 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. 

 

19.2. DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;  

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

c) CND/ Receita Federal, Fazenda Nacional e INSS (Certidão Negativa de Débito ou positiva com efeito de negativa com a 

Receita Federal e a Fazenda Nacional), inclusive quanto a Contribuições Previdenciárias e de Terceiros (INSS);  

d) Certidão Negativa ou positiva com efeito de negativa de Débitos Estaduais e Municipais, este último do domicílio ou sede da 

empresa;  

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;  

f) Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho (CNDT) – Certidão Negativa ou positiva com efeito de negativa de Débitos 

Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da CLT;  

g) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de regularidade 

fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;  

h) Havendo alguma restrição na Comprovação da Regularidade Fiscal e trabalhista da Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado vencedor do Certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou 

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

i) A não regularização da documentação no prazo acima previsto, implicará decadência do direito, sem prejuízo das sanções 

previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata de Registro de Preços, ou revogar a licitação. 

 

20. DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

20.1. Comprovação do registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA da região sede da 

empresa, devidamente atualizado, no qual conste o (s) nome (s) de seu (s) responsável (eis) técnico (s). 

20.2. Aptidão da empresa para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação 

através da comprovação de que a licitante possui em seu quadro técnico, na data prevista para a entrega dos envelopes, 

profissional(is) de nível superior com formação em Engenharia Elétrica, com sua(s) comprovação(ões) de registro no CREA, 

detentor(res) de responsabilidade técnica, acompanhado (s) do (s) CAT (s), emitido pelo CREA por execução dos serviços em 
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características compatíveis com o objeto da licitação, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância. Serão 

admitidos como compatíveis e comprobatórios os atestados que exibam as parcelas mais relevantes descritas abaixo: 

a) Elaboração de Plano de Metodologia de Execução e projeto Executivo de no mínimo 300 kWpico para sistema de geração 

fotovoltaica; 

b) Fornecimento e montagem de sistema de geração fotovoltaica, com potência total instalada de no mínimo 300 kWpico, 

contemplando fornecimento total de materiais e equipamentos; 

c) Instalação e Implantação de sistema de iluminação em prédios públicos; 

d) Elaboração de Projetos Luminotécnicos; 

20.3. A comprovação de vinculação do (s) profissional(is) exigido(s) no item 18.1 acima no quadro técnico da licitante, poderá 

ser feita através: da Certidão do CREA, Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviço, com reconhecimento de 

firma. 

20.4. Apresentar Declaração de Visita aos locais dos serviços; 

20.5. Apresentação de Projeto Básico composto, no mínimo, com os itens relacionados no Anexo I: 

 

21. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

21.1. Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da Sede da pessoa jurídica, ou de 

execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, conforme o caso. A data de expedição da certidão deverá ser de 

até 30 (dias) dias antes da data de entrega do envelope de Habilitação; 

21.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 

que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

21.3. A comprovação de Capital Social mínimo de 10% (dez por cento) do valor global estimado da contratação. 

21.4. A comprovação de boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 

(SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores 

extraídos de seu balanço patrimonial. 

a) Índice de Liquidez Geral (LG): 

LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/ (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) 

b) Solvência Geral: 

SG = (Ativo Total)/(Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) 

c) Liquidez Corrente (LC): 

LC = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante) 

21.5. Será Inabilitado o licitante  

a) que não atender às condições deste Edital;  

b) contra o qual venha a restar comprovado, ainda que posteriormente à fase de habilitação, fato com ela relacionado e que 

enseje Inabilitação.  

22. PRAZO DA EXECUÇÃO / CONTRATUAL: 12 meses. 

23. FORMA DE EXECUÇÃO: Conforme cronograma físico financeiro e respectivos anexos. 

24. FONTE DE RECURSOS:  00- Tesouro e outros 

 

 

 

O presente Termo de Referência é composto pelos seguintes anexos: 

Anexo I – TR - Elaboração do Plano de Metodologia de Execução 

Anexo II – TR – Fornecimento e instalação de sistemas de geração fotovoltaica 
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Anexo III – TR - Retrofit do sistema de iluminação 

Anexo IV-TR – Planilha Orçamentária 

Anexo V-TR – Modelo de Proposta de Preços 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I - TR 

PLANO DE METODOLOGIA DE EXECUÇÃO – PME 

 

1. MODELO DE PROJETO BÁSICO 

1.1. O Licitante deverá apresentar modelo de Projeto Básico de implantação de sistema de geração fotovoltaica, de pelo 

menos 01 (uma) usina em uma das escolas visitadas, em plena conformidade com as especificações contidas no edital e 

seus anexos. 

1.2. Todas as informações apresentadas no modelo de Projeto Básico devem atender às normas brasileiras em vigor para 

o setor elétrico e de segurança.   

1.3. O modelo de projeto básico deverá ser entregue em conjunto com os demais documentos no momento da licitação, 

de acordo com, mas não se limitando ao que segue: 

a. Projeto para montagem das estruturas metálicas; 

b. Cadastramento visual das instalações existentes; 

c. Dimensionamento dos circuitos de corrente contínua e alternada; 

d. Detalhamento do projeto da rede de distribuição e aterramento, dos equipamentos do sistema; 

e. Os quantitativos de materiais (cabeamento, eletrodutos, eletrocalhas, condutores, disjuntores e demais acessórios);  

f. Memorial descritivo detalhando as soluções técnicas adotadas; 

g. Especificações técnicas dos equipamentos e materiais componentes da usina, com informações sobre marca e modelo;  

h. Planta geral com a locação dos módulos fotovoltaicos e disposição dos encaminhamentos, caixas de conexão, inversor, 

subestação, etc. 

i. Diagramas unifilares do sistema fotovoltaico, contendo:   

- Conexões elétricas entre módulos fotovoltaicos. 

- Conexões elétricas entre módulos fotovoltaicos e inversores. 

- Conexões entre inversores e rede elétrica. 

j. Detalhamento dos dispositivos inversores, contendo disposição, cubículos, quadros, eletrocalhas e/ou eletrodutos e 

outros itens pertinentes. 

k. Projeto elétrico com dimensionamento de todos os componentes do sistema fotovoltaico, tais como condutores, sistemas 

de proteção, sistemas de medição, disjuntores, seccionadores etc. 

l. Cronograma físico-financeiro de execução dos trabalhos; 

m. Memória de cálculo 
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ANEXO II - TR 

Especificação Técnica: Fornecimento e instalação de Sistemas de Geração Fotovoltaica. 

 

1.OBJETIVO 

1.1 Este documento tem por finalidade descrever os critérios gerais que deverão ser utilizados para a implantação de 

projetos de sistemas fotovoltaicos para geração de energia elétrica nas escolas públicas municipais do município de Lauro 

de Freitas. 

 

2. DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES DE REFERÊNCIA 

2.1 A seguir são listadas as referências utilizadas como base para este caderno de especificações: 

 Levantamento do histórico de consumo das escolas do município;  

 

3. PREMISSAS BÁSICAS 

3.1 A execução do projeto tem por escopo: 

3.1.1. A geração de energia elétrica de forma limpa e sustentável, visando reduzir o consumo e as despesas do município, 

através da utilização de sistemas fotovoltaicos; 

3.1.2. A promoção da redução de consumo de energia pelas unidades escolares em função da utilização de equipamentos 

com maior eficiência energética; 

3.1.3. Promoção da economia de recursos da manutenção do ensino a partir da diminuição desse item de custeio nas 

unidades escolares, ocorrida em função da produção da energia, o que vai gerar saldo para fazer compensação com o 

Concessionário de Fornecimento de Energia e através da diminuição do consumo tendo em vista a implantação de sistema 

de iluminação (Anexo III) com maior nível de eficiência energética. 

3.1.4. Os sistemas fotovoltaicos serão compostos por, principalmente, módulos fotovoltaicos e inversores adequados para 

atender à demanda energética das escolas. 

 

4.DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

4.1. Foram levantados os dados de consumo de todas as escolas e dimensionado um valor de potência total do sistema 

fotovoltaico. 

4.2. A relação das unidades de ensino contempladas por essa avaliação e o consumo anual de cada uma encontra -se no 

item 8 deste TR.  
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5. PROJETO PROPOSTO E ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS 

5.1. O projeto fotovoltaico deverá contemplar a maior parte do consumo das escolas e deverão estar incluídas áreas 

internas e externas, abrangendo 100% dos ambientes (salas de aulas e administrativas, laboratórios, corredores, 

banheiros, refeitórios e cantinas, pátios e áreas externas etc.). 

5.2. Desta forma, deverão ser instalados sistemas fotovoltaicos que atenderão um consumo anual mínimo de 1.312,15 

MWh/ano. Para alcançar essa quantidade de energia é necessário a instalação de 11 usinas fotovoltaicas de no mínimo 

76,5 kW pico, instaladas sobre cobertura de unidades, com o objetivo de enquadramento no sistema de Microgeração, 

regulamentada pela Resolução Normativa – REN 687/2015 e 482/687/2015 da ANEEL. 

5.3. As usinas solares fotovoltaicas, objeto deste edital, deverá possuir as especificações mínimas a seguir: 

a) Atender aos requisitos da Portaria INMETRO n° 357/2014 e Portaria INMETRO n°004/2011, observando a obrigatoriedade 

de uso de inversores certificados para sistemas fotovoltaicos. Somente serão aceitos inversores nacionais ou importados em 

conformidade com os Requisitos da Portaria INMETRO n° 357/2014 e da Portaria INMETRO n° 004/2011 e devidamente 

registrados no INMETRO, quando assim exigido  pela concessionária; 

b) Atender as normas técnicas ABNT NBR 16274, ABNT NBR 16150 e ABNT NBR 10899 que tratam dos requisitos para a 

geração de energia fotovoltaica. 

 

6. MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

6.1.O gerador fotovoltaico deverá ser composto por módulos idênticos, ou seja, com as mesmas características técnicas: 

elétricas, mecânicas e dimensionais. 

Somente serão aceitos módulos fotovoltaicos feitos de silício cristalino (monocristalino ou policristalino) certificados pelo 

INMETRO, com potência unitária ≥ 385 Watts e que estejam incluídos na lista TIER-1. 

6.2.Todos os módulos fotovoltaicos fornecidos deverão possuir moldura metálica em alumínio e caixa de conexão contendo 

conectores MC4 para conexão rápida. 

6.3.No mínimo um diodo de passagem (“by-pass”) para cada módulo fotovoltaico também deverá ser fornecido. Este diodo de 

passagem deverá ser fornecido já montado na caixa de conexão dos módulos fotovoltaicos. Para os módulos fotovoltaicos 

que permitam a utilização de 2 (dois) ou mais diodos de passagem, estes também deverão ser fornecidos. 

 

6.4.Os módulos fotovoltaicos que geram energia elétrica com base no aproveitamento da radiação solar devem ter no mínimo 

os seguintes requisitos: 

a) Vida útil esperada: 25 anos. 

b) Garantia de potência de, no mínimo 10% relativo à potência nominal: 12 anos. 

c) Garantia de potência de, no mínimo 19,3% relativo à potência nominal: 25 anos. 

d) Eficiência superior a 16,50% na conversão de energia luminosa em elétrica, nas condições padrão de teste – STC – 

Standard Test Conditions (1000 W/m2, 25°C, AM 1.5). 

e) Temperatura de operação: -40°C a + 85°C. 

f) Tolerância de Potência: 0~ ±5W. 

g) Máxima tensão em operação: ≥ 35,0 VDC. 

h) Máxima corrente em operação: ≥ 9,0 A. 

i)         Quadro: Alumínio Anodizado. 

j) Garantia mínima de 10 anos contra defeitos de material e fabricação. 
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6.5.Os módulos devem ser identificados de acordo com as disposições citadas de forma legível e indelével, com, no mínimo, 

as seguintes informações: nome ou marca comercial do fabricante, modelo ou tipo do modelo, mês e ano de fabricação, 

número de série. 

6.6.Degradação máxima permitida, em todos os módulos de, no máximo, 2,5% após 1 (um) ano de exposição ao sol. 

6.7.Como forma de assegurar a qualidade dos módulos fotovoltaicos os módulos deverão possuir as seguintes certificações: 

a) Certificação IEC 61730 (Photovoltaic module safety qualification). 

b) Certificação IEC 61215 (Crystalline silicon terrestrial photovoltaic). 

c) Certificação UL 1703. 

d) Registro INMETRO 

 

6.8.Como forma de assegurar a qualidade produtiva dos módulos fotovoltaicos o processo de fabricação deverá possuir as 

seguintes certificações: 

a) Certificação ISO 14001:2015. 

b) Certificação ISO 9001:2015. 

 

6.9.Cada módulo deve ter uma caixa de conexão IP 67, com bornes e diodos de passagem (by- pass) já montados, conectores 

a prova d’água e de engate rápido MC4 e possuir perfuração apropriada para aterramento. 

7.0.A tensão contínua nominal dos arranjos deverá estar compatível com a especificada para os inversores e a corrente 

máxima dos módulos deve ser compatível com a especificada para os inversores. 

 

8.  INVERSORES 

8.1.Os inversores de rede devem transformar a energia elétrica provenientes dos módulos fotovoltaicos em energia compatível 

com a rede de energia local de acordo com os requisitos exigidos pela ABNT NBR 16.149/2013, ABNT NBR IEC 62116:2012 

e pela norma COELBA NOR.DISTRIBU-ENGE-0002. 

8.2.Deverão apresentar garantia contra defeitos de material e fabricação mínima de 5 anos e prorrogáveis e a quantidade de 

inversores deverá ser compatível com a potência gerada pelo arranjo dos painéis especificado em projeto e os mesmos poderão 

operar com potências de até 130% da sua faixa nominal de operação. 

8.3.Os inversores de rede devem transformar a energia elétrica DC em AC, de acordo com a ABNT NBR 16.149/13, em tensão 

e frequência de rede exigida pela concessionária local e com baixo teor de distorção harmônico e onda de forma senoidal. 

8.4.Requisitos mínimos para o sistema de proteções e monitoramentos dos inversores utilizados: 

a) Anti-ilhamento. 

b) Proteção contra polaridade reversa em CC. 

c) Chave seccionadora CC integrada ao inversor. 

d) Monitoramento da rede elétrica C.A. (tensão, corrente, potência e frequência), que deverá ser disponibilizado sistema de 

monitoramento via web pelo período mínimo de 365 dias após o comissionamento do sistema e com registro horário de energia 

gerada (em kWh) e potência média (em kW). 

e) Deverá operar de forma totalmente automática, sem necessidade de qualquer intervenção ou operação assistida. 

f) Deve ser projetado para operar com otimizadores de potência com tecnologia MLPE-Module Level Power Eletronics. 

g)  Deve permitir o monitoramento individual e em tempo real de cada módulo fotovoltáico, facilitando a identificação de 

problemas. 

h) Apresentar proteção integrada contra arco elétrico e falta à terra e não apresentar perdas significativas por MISMATCH. 

i) Deve ter possibilidade de compor arranjos com diferentes marcas, modelos e potências de painéis fotovoltaicos, mantendo 
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a mesma eficiência do sistema. 

 

9. QUADROS DE PROTEÇÃO E CONTROLE CC E CA (STRING BOXES) 

9.1.A associação em paralelo das séries deve ser feita em caixas de conexão, que incluem os seguintes elementos: Todos os 

fusíveis das séries (quando houver necessidade); Disjuntores de seccionamento; 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 as normas vigentes. Os fusíveis e dispositivos de proteção contra surtos devem estar em 

conformidade com a norma ABNT 5410 de 2019 e da concessionária de energia. As caixas de conexão devem ser pelo menos 

IP 65, em conformidade com as normas pertinentes e devem ser resistentes à radiação ultravioleta. Dentro das caixas de 

conexão, os elementos devem ser dispostos de tal forma que os polos positivo e negativo fiquem tão separados quanto 

possível, respeitando, minimamente, as distâncias requeridas pelas normas aplicáveis. Isso é para reduzir o risco de contatos 

diretos. Os condutores CC desde as caixas de conexão até a entrada dos inversores devem ser acondicionados em 

eletrocalhas ou eletrodutos, com caixas de passagem seguindo as normas brasileiras de instalações elétricas. 

 

10. ESTRUTURAS 

10.1.Todas as estruturas de suporte das placas fotovoltaicas devem estar projetadas para resistir aos esforços do vento de 

acordo com a NBR 6123/1988, revisada em 2013. As estruturas de suporte devem ser feitas de aço inoxidável e ou de 

alumínio, com reforço de estabilidade, durabilidade e preparadas em caso de esforços mecânicos, climatéricos e corrosão, 

bem como as expansões/contrações térmicas, com garantia mínima de 10 anos. Os procedimentos de instalação devem 

preservar a proteção contra corrosão. Isto também é aplicável aos parafusos, porcas e elementos de fixação em geral. 

10.2.Todos os módulos devem estar a uma altura suficiente de modo a permitir uma ventilação adequada, conforme 

recomendação do fabricante e das legislações vigentes. As estruturas/módulos fotovoltaicos devem ser dispostos de tal 

maneira que permita o acesso à manutenção e a reposição de um ou mais elementos de cada conjunto. 

A instalação deve levar em conta as condições de cada local e garantir a integridade da estrutura das unidades escolares. 

 

11. OUTROS COMPONENTES 

11.1.Todos os fios, cabos, conectores, proteções, diodos, estrutura de fixação, e demais componentes devem ser fornecidos 

e instalados conforme Projeto de Acesso, seguindo todas as normas de instalações elétricas relevantes, em especial à norma 

NBR 5410 vigente referente à instalação em baixa tensão. Os cabos utilizados para aplicação solar deverão ser unipolares 

livres de halogênio e resistentes a radiação ultravioleta. 

11.2.Para interligação entre os módulos e o sistema de conversão, deverão ser utilizados cabos solares com isolação de 1.000 

volts. Os condutores solares deverão ser fabricados seguindo, no mínimo, as exigências preconizadas pela IEC 60228, IEC 

20-11, IEC 60332.1, IEC 61024.1 e IEC 60754. 

11.3.Todos os dispositivos elétricos necessários ao funcionamento e à proteção do sistema fotovoltaico deverão estar em 

conformidade com a legislação nacional para suas classes de operação, não serão aceitos componentes elétricos que não 

estejam em perfeita concordância com a legislação vigente. 

11.4.O quadro deverá ser construído seguindo as normas supracitadas e todos os requisitos normativos exigidos com relação 

à segurança para evitar acidentes durante manutenções ou operações deverão ser respeitados. 

11.5. Proteção: para os circuitos módulos fotovoltaicos - inversor - cargas deverão ser utilizados disjuntores termomagnéticos 

de baixa tensão, para proteção contra curto-circuito, e dimensionados adequadamente. 

11.6.Os sistemas de captação de energia solar, conversão em energia elétrica CC, conversão de energia CC/CA, distribuição 

de energia CA, proteções elétricas, monitoramento eletrônico do sistema, medição bidirecional de energia, todas as estruturas 

físicas e obras civis serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório, após 
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a verificação da qualidade e quantidade do material, funcionamento dos sistemas, recebimento das documentações e 

conseqüente aceitação mediante termo de aceite. 

 

12. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

12.1. Abaixo, encontram-se os serviços que deverão ser prestados, durante o processo: 

12.1.1. Serviços de Engenharia – O Plano de Metodologia de Execução e Projeto Executivo - Os projetos deverão 

ser entregues em versões digital e impressa, de acordo com, mas não se limitando ao que segue:  

a. Projeto para montagem das estruturas metálicas; 

b. Cadastramento visual das instalações existentes; 

c. Dimensionamento dos circuitos de corrente contínua e alternada; 

d. Detalhamento do projeto da rede de distribuição e aterramento, dos equipamentos do sistema; 

e. Quantitativos de materiais (cabeamento, eletrodutos, eletrocalhas, condutores, disjuntores e demais acessórios);  

f. Memorial descritivo, detalhando as soluções técnicas adotadas; 

g. Especificações técnicas dos equipamentos e materiais componentes da usina, com informações sobre marca e modelo;  

h. Planta geral com a localização dos módulos fotovoltaicos e disposição dos encaminhamentos, caixas de conexão, 

inversor, subestação, etc. 

i. Diagramas unifilares do sistema fotovoltaico, contendo:   

- Conexões elétricas entre módulos fotovoltaicos. 

- Conexões elétricas entre módulos fotovoltaicos e inversores. 

- Conexões entre inversores e rede elétrica. 

j. Detalhamento dos dispositivos inversores, contendo disposição, cubículos, quadros, eletrocalhas e/ou eletrodutos e 

outros itens pertinentes. 

k. Projeto elétrico com dimensionamento de todos os componentes do sistema fotovoltaico, tais como condutores, sistemas 

de proteção, sistemas de medição, disjuntores, seccionadores etc. 

l. Cronograma físico-financeiro de execução dos trabalhos, em conformidade com as exigências do edital e seus anexos; 

m. Memória de cálculo de todos os projetos apresentados. 

Todas as informações apresentadas no Projeto Executivo devem atender às normas brasileiras em vigor para o setor 

elétrico e de segurança.   

Inclui-se nesse item o compromisso de aprovação do projeto na concessionária de energia elétrica (COELBA). 

 

13. INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA 

13.1. Obras civis 

- Dimensionamento, estruturação e instalação dos suportes de fixação dos módulos; 

- Adequação dos suportes à estrutura e disposição dos módulos fotovoltaicos; 

 

14.MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELÉTRICOS 

- Conexão dos módulos fotovoltaicos e proteções; 

- Instalação e configuração dos inversores e das suas proteções; 

- Interligação dos sistemas de geração, de conversão e de distribuição. 

 

15.IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES DA UFV 

- Etiquetagem com identificação e avisos de segurança; 

 

16.INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO 
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17.GESTÃO DO EMPREENDIMENTO E COMISSIONAMENTO 

18.ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA  

a)  Manuais técnicos dos equipamentos principais (módulos fotovoltaicos, inversores, sensores etc.) e detalhamento do 

sistema; 

b)  Catálogos de peças dos principais equipamentos (módulos fotovoltaicos, inversores, sensores etc.);  

c)  Plano de manutenção dos principais equipamentos (módulo fotovoltaico, inversor, sensores, etc);  

d)  Manuais de operação e manutenção do sistema fotovoltaico; 

e) Plantas e diagramas elétricos detalhados do sistema fotovoltaico, entregues em arquivo digital e plotados em formato 

compatível com a planta. 

 

19.TREINAMENTO 

19.1.Programa de Treinamento, de no mínimo 8 horas, que compreende: 

a) Treinamento básico. 

b) Explicação detalhada (características e funções) de todos os componentes da UFV e sua infraestrutura.  

c) Explicação detalhada do manual de O&M (gerador FV, instalações de conexão à rede, incluindo atividades de 

supervisão e testes funcionais dos componentes).  

d) Limpeza/lavagem da superfície dos módulos. 

 

20.TREINAMENTO DE OPERAÇÃO. 

a) Análise detalhada dos desenhos “as built”. 

b) Treinamento prático na usina 

c) Operação dos inversores e outros componentes essenciais. 

d) Procedimento de desligamento de emergência da usina e dos inversores. 

e) Procedimento de parada dos inversores.  

 

21.TREINAMENTO DE MANUTENÇÃO. 

a) Plano de operação e manutenção.  

b) Resolução de problemas na prática para todos os componentes relevantes, por exemplo: Identificação e remoção de 

falhas nos arranjos e Identificação e remoção de falhas nos inversores.  

 

22.MONITORAMENTO REMOTO 

22.1.O Monitoramento remoto das usinas será realizado através dos inversores, permitindo a análise de performance da 

usina com supervisão individual de cada módulo fotovoltaico instalado. 

22.2.O sistema de monitoramento web e celular deverá coletar e monitorar todos os dados dos sistemas fotovoltaicos 

instalados; Deverá enviar, pelo menos, as seguintes informações: A potência gerada; A energia gerada (diária, mensal, 

anual) em kWh; Tensão e corrente CC por inversor; Tensão e corrente CA por inversor; Potência em kW CA de saída por 

inversor; Registro histórico das variáveis coletadas de, ao menos, 12 meses. 

23.COMISSIONAMENTO. 

 

23.1.O comissionamento deverá abranger a realização de testes pré-operacionais do sistema de geração e dos medidores, 

bem como testes de monitoramento e acesso remoto. Os resultados dos testes deverão ser avaliados conjuntamente. 

Eventuais não conformidades deverão ser discutidas em comum acordo entre as partes para eventual realização de testes 

adicionais.     
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8 - CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEM CONSUMO DE AR CONDICIONADO 

  

ESCOLAS MUNICIPAIS DE LAURO DE FREITAS CONTA CONTRATO 

 Consumo Médio 

Mensal 2019  

(kWh/mês)   

 Consumo Médio Anual 

2019  (kWh/ano)   

1 Centro de Educação Infantil Areia Branca 7023619681           863,17       10.358,00  

2 Escola Municipal Amauri Siqueira Montalvão 7014800071        1.286,00       15.432,00  

3 Escola Municipal Barro Duro 34032980        1.724,00       20.688,00  

4 Escola Municipal Capiarara 31797306           956,75       11.481,00  

5 Escola Municipal Esfinge 8714932           928,92       11.147,00  

6 Escola Municipal Floripes Farias 207950866           487,00         5.844,00  

7 Escola Municipal Capitulino dos Santos 24100375           778,25         9.339,00  

8 Escola Municipal Edvaldo Boaventura 26032504        1.934,00       23.208,00  

9 Escola Municipal Tenente Gustavo dos Santos 8711283        1.466,08       17.593,00  

10 Escola Municipal Gregório Pinto de Almeida 35566015        1.584,42       19.013,00  

11 Escola Municipal Ana Lucia Magalhães 20244143        3.343,50       40.122,00  

12 Centro Educacional Municipal Fênix 30696590        2.289,92       27.479,00  

13 Escola Municipal Ipitanga 7007571121        1.732,67       20.792,00  

14 Escola Municipal Itamar de Oliveira Rodrigues 10757010        1.698,67       20.384,00  

15 Escola Municipal José dos Santos Paranhos 10755107           501,00         6.012,00  

16 Escola Municipal Vila Praiana 7474989        1.452,08       17.425,00  

17 Escola Municipal Dom Avelar Brandão Vilela 18243946        3.172,08       38.065,00  

18 Escola Municipal Enock Amaral 201877067        1.916,67       23.000,00  

19 Escola Municipal Lagoa dos Patos 29394253        2.573,58       30.883,00  

20 Escola Municipal Cidade Nova 10071518           796,25         9.555,00  

21 Escola Municipal Ismael Ornelas Farias 200516818        1.352,25       16.227,00  

22 Escola Municipal Dois de Julho 204994080        3.526,08       42.313,00  

23 Instituto de Educação Profissionalizante Eurides Santanna 21938130        5.371,17       64.454,00  



   
PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 017/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 09293/2021 

41  

24 Escola Municipal Governador Mario Covas 201395909        2.390,58       28.687,00  

25 Escola Municipal Jacira Fernandes Mendes 31974690        1.542,08       18.505,00  

26 Escola Municipal Jardim Talismã 208411446        1.644,92       19.739,00  

27 Escola Municipal Loteamento Santa Julia 34678073        4.179,17       50.150,00  

28 Escola Municipal Miguel Arraes 221855108        2.914,17       34.970,00  

29 Escola Municipal Paulo Freire 201318572           916,33       10.996,00  

30 Escola Municipal Santa Rita 29073872           978,17       11.738,00  

31 Escola Municipal Senhora Valentina 8715785        1.348,42       16.181,00  

32 Escola Municipal Solange Coelho 21894249        2.692,17       32.306,00  

33 Escola Municipal Vereador José Ramos 207730351        1.510,42       18.125,00  

34 Escola Municipal Vovó Ciça 32931910        1.598,50       19.182,00  

35 Creche Ana Montenegro 224283920           668,25         8.019,00  

36 Escola Municipal Cadetes Mirins Euzébia Brito da Cruz 200202406           803,58         9.643,00  

37 Escola Municipal Félix Cardoso de Araújo 8116741           496,25         5.955,00  

38 Escola Municipal Prof. Aurora Magalhães 8116288           837,00       10.044,00  

39 Escola Municipal Constantino Vieira 25272854        1.214,42       14.573,00  

40 Escola Municipal Jovina Moreira Rosa 20280506           754,00         9.048,00  

41 Escola Municipal Paulo Malaquias 33491700        2.058,58       24.703,00  

42 Escola Municipal Pedro Paranhos 28192037        2.345,25       28.143,00  

43 Escola Municipal Vila Nova 7004541124        1.590,83       19.090,00  

44 Escola Municipal Jardim Ipitanga 211013311        1.349,67       16.196,00  

45 Centro de Educação Infantil Dr Djalma Ramos 7008199404        1.495,58       17.947,00  

46 Escola Municipal Catarina de Sena 205080929           288,75         3.465,00  

47 Escola Municipal de Cadetes Mirins 7022538157        1.959,92       23.519,00  

48 Escola Municipal Vida Nova 207127310        3.380,17       40.562,00  
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ANEXO III - TR 

RETROFIT DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

1. OBJETIVO 

1.1. Este documento tem por finalidade descrever as soluções técnicas adotadas e apresentar as especificações técnicas 

dos equipamentos e materiais, bem como os critérios gerais, que deverão ser utilizados para a implantação de projeto de 

eficiência energética nos sistemas de iluminação de 53 escolas públicas municipais da Prefeitura de Lauro de Freitas, cujo 

consumo total é de 1.108,55 MWh e cuja produção mínima do sistema a ser implantado contempla 1.312,15 MWh. 

  

2. DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES DE REFERÊNCIA 

2.1.A seguir são listadas as referências utilizadas como base para este caderno de especificações: 

 Levantamento de carga de iluminação das escolas do município;  

 Informações sobre o regime de funcionamento das unidades de ensino; 

 

3. NORMAS TÉCNICAS 

3.1.Este documento foi elaborado de acordo com as prescrições das normas pertinentes, sendo dada especial atenção às 

seguintes: 

 ABNT NBR 5410:2004 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, de 

08/12/2004. 

 ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 – Iluminação de ambientes de trabalho - Parte 1: Interior. 

 ABNT NBR-5461:1991 – Iluminação, Terminologia. 

 

4. ABREVIATURAS E SIGLAS 

IRC – Índice de Reprodução de Cores 

49 Escola Municipal Quingoma de Fora 31776503           706,00         8.472,00  

50 Educandário Mariza Pitanga 24864820           685,67         8.228,00  

51 

Complexo Escolar CAIC 28406487        8.295,59       99.547,09  52 

53 

TOTAL:          92.378,92     1.108.547,09  

https://www.target.com.br/pesquisa/resultado.aspx?pp=16&c=43005
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K – Kelvin 

LED – Diodo Emissor de Luz (Light Emitting Diode) 

LM – Lúmens 

 

5. PREMISSAS BÁSICAS 

5.1.A consecução do presente documento tem por escopo a eficiência energética, visando reduzir o consumo e as 

despesas com energia elétrica e com manutenção do município, através da utilização de tecnologia eficiente e sustentável, 

promovendo inclusive a redução do consumo de energia nas unidades escolares, além da melhoria dos níveis de 

iluminação dos ambientes. 

5.2.Os sistemas de iluminação das escolas deverão ser compostos por lâmpadas e luminárias definidas e especificadas 

neste documento, e que atendem às características luminotécnicas gerais para ambientes de unidades de ensino.  

5.3.De acordo com as premissas anteriores, é recomendada a troca do parque de iluminação instalado atualmente nas 

escolas, com lâmpadas e luminárias de baixa eficiência, mediante a aquisição e instalação de equivalentes com tecnologia 

LED, com melhores eficiência energética e luminosa, conforme especificações contidas neste documento. 

A relação das unidades de ensino contempladas por essa avaliação encontra-se no anexo II deste TR. 

 

6. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

6.1.De um modo geral, os sistemas de iluminação das unidades de ensino da Prefeitura de Lauro de Freitas atualmente 

são compostos pela: 

 Iluminação interna de salas de aulas, laboratórios e setores administrativos: constituída preponderantemente por 

luminárias com lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W e 40W, acionadas por reatores eletrônicos, e por luminárias com 

lâmpadas LED tubulares de 18W e 20W. 

 Iluminação interna de áreas de circulação: constituída por luminárias com lâmpadas fluorescentes tubulares de 40W e 

20W, acionadas por reatores eletrônicos, e por luminárias com lâmpadas LED tubulares de 18W e 9W.  

 Iluminação de banheiros: constituída preponderantemente por luminárias com lâmpadas LED tubulares de 18W e 9W 

e por luminárias com lâmpadas fluorescentes tubulares de 40W e 20W. 

 Iluminação das áreas externas: composta em grande maioria por luminárias com lâmpadas LED tubulares de 18W e 

por luminárias com lâmpadas fluorescentes tubulares de 40W e 32W, além de refletores com lâmpadas mistas de 160W e 

250W e de vapor metálico de 250W e 400W. 

 Iluminação de quadras de esportes: constituída por refletores com lâmpadas de mistas de 160W e 250W, vapor metálico 

de 250W e 400W e de vapor de sódio de 250W.  

 

6.2.Foram levantados 6.772 pontos de iluminação nas instalações das unidades de ensino, compreendendo um total de 

12.644 lâmpadas. 

6.3.Abaixo encontra-se as características dos sistemas de iluminação das escolas, através da tabela e gráfico, onde é 

apresentada a distribuição dos pontos de iluminação segundo tipo/tecnologia de lâmpada. 
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6.4.De acordo com as informações sobre o período de utilização dos ambientes das escolas e com a potência de cada tipo 

de conjunto, foi estimado um consumo total de energia com os sistemas de iluminação das escolas de 524,6 MWh/ano. 

Considerando-se um custo médio de energia de R$ 1.654,50/MWh para as unidades consumidoras de ensino em baixa 

tensão (B3), estima-se uma despesa anual com energia elétrica para a iluminação das escolas da Prefeitura de Lauro de 

Freitas da ordem de R$ 867.950,70(oitocentos e sessenta e sete mil, novecentos e cinquenta reais e setenta centavos). 

6.5. Conforme tabela do item 8.0 o consumo total das 53 unidades escolares é de 1.805,55 MWh/ano a um valor de R$ 

1.654,50/MWh que corresponde a um custo total em reais de R$ 1.834.095,00 (um milhão, oitocentos e trinta e quatro reais 

e noventa e cinco centavos) que inclui o Parque de Iluminação e o remanescente se refere ao restante dos equipamentos 

elétricos instalados na rede escolar.  

 

7. PROJETO PROPOSTO 

7.1.O projeto refere-se ao sistema de iluminação das escolas, incluindo áreas internas e externas, abrangendo 100% dos 

ambientes (salas de aulas e administrativas, laboratórios, corredores, banheiros, refeitórios e cantinas, pátios e áreas 

externas etc.). 

 

8. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1.Deverão ser executadas ações de retrofit nos sistemas de iluminação das unidades de ensino, baseadas na 

substituição dos conjuntos de luminária + lâmpada + reator existentes por luminárias LED, além da troca das luminárias e 

refletores das áreas externas por projetores LED mais eficientes.  

8.2.O projeto prevê ainda a troca das luminárias ineficientes com lâmpadas LED tubulares por luminárias LED, como forma 

de padronização dos sistemas de iluminação. 

8.3.As lâmpadas do tipo LED Bulbo e os projetores LED existentes deverão ser mantidos. 

8.4.Dessa forma, as ações de eficiência energética nos sistemas de iluminação das escolas municipais da Prefeitura de 

Lauro de Freitas contemplarão a substituição de 6.651 pontos de iluminação, correspondentes a 12.523 lâmpadas.   

8.5.Do total de consumo das escolas, que é de 1.108,55 MWh, 524,6 MWh resultam da iluminação. 

Tecnologia No Pontos Part. (%)
No 

Lâmpadas

Vapor Metálico 51 0,8% 51

Vapor de Sódio 27 0,4% 27

Mista 128 1,9% 128

Halógena 9 0,1% 9

Fluor.Tubular 1657 24,5% 2959

Fluor.Compacta 112 1,7% 112

Led Bulbo 118 1,7% 118

Led Tubular 4661 68,8% 9230

Led Projetor 3 0,0% 3

Incandescente 7 0,1% 7

Total 6772 100% 12644

Vapor Metálico 
1%

Vapor de Sódio
0% Mista

2%
Halógena

0%Fluor.Tubular 
24%

Fluor.Compacta 
2%

Led Bulbo 
2%

Led Tubular
69%

Led Projetor
0%

Incandescente
0%

Distribuição dos Pontos de Iluminação por Tecnologia
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8.6.Como resultado dessas ações são esperadas uma redução no consumo de energia de 193,02 MWh/ano, diminuindo o 

consumo para 331,58 a partir da substituição do sistema de iluminação, o que representa uma redução de 36% no consumo 

atual, e uma economia anual de cerca de R$ 320 mil nas despesas com energia elétrica, o que vai resultar em crédito 

suplementar de energia em relação ao consumo atual, possibilitando o uso desse crédito para retorno financeiro às unidades 

a partir de convênios diretos com a Concessionária ou voltado para um possível aumento de consumo ao longo dos anos. 

Tabela 1 – Síntese Resultados Esperados 

Projeto Atual Proposto Redução Redução % Economia Anual 

Consumo de Energia Anual 
524,6  

MWh 
331,58 MWh 193,02 MWh 37% R$ 320.000,00 

**Considerando o preço de R$ 1654 MWh/ano  

8.7.Os itens a seguir apresentam a descrição dos serviços para as intervenções a serem realizadas nos sistemas de 

iluminação das unidades de ensino do município de Lauro de Freitas. 

a) Substituição de luminária completa (luminária+lâmpada+reator): 

 Isolamento da área onde será realizada a substituição das luminárias e remoção de objetos que dificultem a execução 

do serviço. 

 Desligamento do respectivo circuito elétrico da instalação. 

 Verificação da adequação da fiação às disposições da NBR-5410.  

 Remoção da luminária completa existente juntamente com as lâmpadas e reatores, isolando os cabos do circuito. 

 Separação e armazenamento do material removido (luminária, lâmpadas, reatores, fios etc.) em local a ser indicado 

para descarte no final dos trabalhos. 

 Instalação da nova luminária LED.   

 Realização de teste de funcionamento do conjunto instalado. 

 Limpeza do local de execução do trabalho após a conclusão do serviço. 

 Registro da troca na planilha de controle. 

 

b) Substituição de refletor completo  

 Isolamento da área onde será realizada a substituição dos refletores e remoção de objetos que dificultem a execução 

do serviço. 

 Desligamento do respectivo circuito elétrico da instalação. 

 Verificação da adequação da fiação às disposições da NBR-5410.  

 Remoção do refletor completo existente juntamente com a lâmpada e o reator, isolando os cabos do circuito. 

 Separação e armazenamento do material removido (refletor, lâmpada, reator, fios etc.) em local a ser indicado para 

descarte no final dos trabalhos. 

 Instalação do novo projetor LED.   

 Realização de teste de funcionamento do refletor instalado. 

 Limpeza do local de execução do trabalho após a conclusão do serviço. 

 Registro da troca na planilha de controle. 
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c) Substituição de lâmpadas com base tipo rosca por lâmpadas LED Bulbo: 

 Isolamento da área onde será realizada a substituição das lâmpadas e remoção de objetos que dificultem a execução 

do serviço. 

 Retirada da lâmpada existente e armazenamento em local a ser indicado para posterior descarte. 

 Instalação da lâmpada LED do modelo especificado. 

 Realização de teste de funcionamento da lâmpada instalada. 

 Registro da troca na planilha de controle. 

 

9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

9.1 FINALIDADE 

Esta especificação tem por objetivo apresentar os requisitos mínimos a serem observados na aquisição dos 

equipamentos/materiais que comporão o projeto de eficientização do sistema de iluminação das escolas públicas da 

Prefeitura de Lauro de Freitas. 

9.2 CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS 

Os equipamentos considerados para a eficientização dos sistemas de iluminação das unidades de ensino deverão possuir 

as características técnicas apresentadas nos itens a seguir: 

9.2.1 LÂMPADAS LED BULBO 6W 

As lâmpadas LED Bulbo de 6W, a serem utilizadas em substituição de lâmpadas fluorescentes compactas de 6,5W, 

7W, 9W e 11W e de incandescentes de 15W, deverão possuir as seguintes características técnicas e construtivas:  

a) DImensões  

 Comprimento (C): 120 mm 

 Diâmetro (D): 65 mm 

b) cCaracterísticas técnicas:  

 Potência: 6 W 

 Tensão: 100-242 V 

 Fluxo luminoso:  560 lm  

 IRC: ≥ 80 

       Temperatura de cor: 6.500 K  

 Base: E27   

 Vida útil: 25.000 horas  

 Certificação:Selo Procel 

 

 9.2.2. LÂMPADAS LED BULBO 8W 

9.2.3. As lâmpadas LED Bulbo de 8W, a serem utilizadas em substituição de lâmpadas fluorescentes compactas de 

Figura Ilustrativa 1 
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15W e 20W e de incandescentes de 40W, deverão possuir as seguintes características técnicas e construtivas: 

a) Dimensões: 

 Comprimento (C): 110 mm 

 Diâmetro (D): 60 mm 

 

b) Características técnicas:  

 Potência: 8 W 

 Tensão: 100-240 V 

 Fluxo luminoso:  810 lm  

 IRC: ≥ 80 

 Temperatura de cor: 6.500 K  

 Base: E27   

 Vida útil: 25.000 horas  

 Certificação: Selo Procel 

 

9.2.4 LÂMPADAS LED BULBO 12W 

As lâmpadas LED Bulbo de 12W, a serem utilizadas em substituição de lâmpadas fluorescentes compactas de 25W, 

deverão possuir as seguintes características técnicas e construtivas: 

a) Dimensões  

 Comprimento (C): 120 mm 

 Diâmetro (D): 65 mm 

 

b)Características Técnicas:  

 Potência: 12 W 

 Tensão: 100-240 V 

 Fluxo luminoso:  1.440 lm  

 IRC: ≥ 80 

 Temperatura de cor: 6.500 K  

 Base: E27   

 Vida útil: 25.000 horas  

 Certificação: Selo Procel 

9.2.5.  LÂMPADAS LED ALTA POTÊNCIA 20W 

As lâmpadas LED Alta Potência de 20W, a serem utilizadas em substituição de lâmpadas fluorescentes compactas 

de 30W, deverão possuir as seguintes especificações técnicas: 

a) Dimensões:  

 Comprimento (A): 150 mm 

Figura Ilustrativa 3 

Figura Ilustrativa 2 
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 Diâmetro (D):  80 mm  

 

b) Características técnicas: 

 Potência: 20 W 

 Tensão: 100-240 V 

 Fluxo luminoso:            2.000 lm 

 IRC:       ≥  80 

 Temperatura de cor:   6.500K 

 Base:  E27   

 Vida mediana: 25.000 horas  

  

Figura Ilustrativa 4 
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9.2.6 Lâmpadas LED Alta Potência 30W 

As lâmpadas LED Alta Potência de 30W, a serem utilizadas em substituição de lâmpadas fluorescentes compactas 

de 36W e 45W, deverão possuir as seguintes especificações técnicas: 

c) Dimensões:  

 Comprimento (A): 180 mm 

 Diâmetro (D): 100 mm  

 

d) Características técnicas: 

 Potência: 30 W 

 Tensão: 100-240 V 

 Fluxo luminoso: 3.000 lm 

 IRC: ≥  80 

 Temperatura de cor: 6.500K 

 Base:  E27   

 Vida mediana: 25.000 horas  

 

9.2.7 Lâmpadas LED Alta Potência 40W 

As lâmpadas LED Alta Potência de 40W, a serem utilizadas em substituição de lâmpadas mistas de 160W, deverão 

possuir as seguintes especificações técnicas: 

a) Dimensões:  

 Comprimento (A): 205 mm 

 Diâmetro (D):  120 mm  

 

b) Características técnicas: 

 Potência: 40 W 

 Tensão: 100-240 V 

 Fluxo luminoso: 4.000 lm 

 IRC: ≥  80 

 Temperatura de cor: 6.500K 

 Base:  E27   

 Vida mediana: 25.000 horas  

 

 

9.2.8. LUMINÁRIA LED 16W 

As luminárias LED de 16W, a serem utilizadas em substituição das luminárias com 02 lâmpadas fluorescentes 

tubulares de 16W e 20W e das luminárias com 02 lâmpadas LED tubulares de 9W e 10W, deverão possuir as 

seguintes especificações técnicas: 

Figura Ilustrativa 6 

Figura Ilustrativa 5 
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a) Dimensões:  

 Comprimento: 600 mm  

 Largura: 135 mm 

 Altura:  46 mm  

 

b) Características técnicas:  

 Potência: 16 W 

 Tensão: 100-240 V 

 Fluxo luminoso: 1.400 lm 

 IRC: ≥ 80 

 Temperatura de cor: 5.000 K 

 Vida útil:    30.000 horas 

  

9.2.9.  LUMINÁRIA LED 32W 

As luminárias LED de 32W, a serem utilizadas em substituição das luminárias com 02 lâmpadas fluorescentes 

tubulares de 32W, 36W e 40W e das luminárias com 02 lâmpadas LED tubulares de 18W e 20W, deverão possuir 

as seguintes especificações técnicas: 

a) Dimensões:  

 Comprimento: 1200 mm  

 Largura: 135 mm 

 Altura:   46 mm  

 

b) Características técnicas:  

 Potência: 32 W 

 Tensão: 100-240 V 

 Fluxo luminoso: 3.000 lm 

 IRC: ≥ 80 

 Temperatura de cor: 5.000 K 

 Vida útil:    30.000 horas 

 

9.2.10.  PROJETOR LED 50W  

Os projetores LED de 50W, a serem utilizados em substituição dos refletores com lâmpadas mistas de 250W e 

halógenas de 300W, deverão possuir as seguintes especificações técnicas: 

a) Dimensões:  

 Largura (L):   216 mm  

 Altura (A):   187,5 mm  

 

Figura Ilustrativa 7 

Figura Ilustrativa 8 
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b) Características Técnicas:  

 Potência:  50 W 

 Tensão: 100 - 240 V 

 Fluxo luminoso: 4.500 lm 

 IRC: ≥ 80 

 Temperatura de cor: 5.000K 

 Vida útil:  30.000 horas  

 Grau de proteção:   IP65 

 

9.2.11.  PROJETOR LED 100W  

Os projetores LED de 100W, a serem utilizados em substituição dos refletores com lâmpadas halógenas de 500W, 

deverão possuir as seguintes especificações técnicas: 

a) Dimensões:  

 Largura (L): 243 mm  

 Altura (A):   253 mm  

 

b) Características técnicas:  

 Potência:   100 W 

 Tensão: 100 - 277 V 

 Fluxo luminoso: 10.000 lm 

 IRC  ≥ 80 

 Temperatura de cor: 5.000K 

 Vida útil:   50.000 horas  

 Grau de proteção:   IP65 

 

9.2.12.  PROJETOR LED 200W  

Os projetores LED de 200W, a serem utilizados em substituição dos refletores com lâmpadas vapor de sódio e 

vapor metálico de 250W, deverão possuir as seguintes especificações técnicas: 

a) Dimensões:  

 Largura (L):   328 mm  

 Altura (A):     362 mm  

 

b) Características Técnicas:  

 Potência:  200 W 

 Tensão:   100 - 277 V 

 Fluxo luminoso: 20.000 lm 

 IRC: ≥ 80 

Figura Ilustrativa 9 

Figura Ilustrativa 10 
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 Temperatura de cor: 5.000K 

 Vida útil:    50.000 horas  

 Grau de proteção:    IP65 

 

9.2.13.  Projetor LED 300W  

Os projetores LED de 200W, a serem utilizados em substituição dos refletores com lâmpadas vapor metálico de 

400W, deverão possuir as seguintes especificações técnicas: 

a) Dimensões:  

 Largura (L):    550 mm  

 Altura (A):    380 mm  

 

b) Características Técnicas:  

 Potência:   300 W 

 Tensão: 100 – 277 V 

 Fluxo luminoso: 36.000 lm 

 IRC: ≥ 80 

 Temperatura de cor:  5.700K 

 Vida útil:   50.000 horas  

 Grau de proteção: IP65 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

10.1.O projeto contempla a substituição das lâmpadas, luminárias e refletores existentes por equivalentes com tecnologia 

LED. Dessa forma, não haverá necessidade de alterações do projeto elétrico atual das escolas, uma vez que os 

equipamentos propostos reduzirão o carregamento dos seus circuitos elétricos. Portanto, as especificações dos 

condutores, disjuntores e quadros de distribuição atualmente em funcionamento nas unidades já estariam adequadas para 

atender aos equipamentos propostos neste caderno de especificações. 

Figura Ilustrativa 11 

Figura Ilustrativa 12 
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11. - RELAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO PROJETO 

 

11.1.Observa-se na tabela que há uma variação percentual de redução de consumo entre as escolas. Essa variação está 

explicada no item 6 desse anexo III, onde se descreve a situação do parque de iluminação das escolas, de acordo com a 

tecnologia de iluminação utilizada. Há escolas onde parte das lâmpadas já foram substituídas por Led. Outras utilizam ainda 

lâmpadas de baixa eficiência enérgica. 

Situação Atual
Situação 

Proposta
MWh/ano %

1 ESCOLA MUNICIPAL VILA PRAIANA - CENTRO 95 186 8,06 3,47 4,59 57%

2 ESCOLA MUNICIPAL ITAMAR OLIVEIRA - CENTRO 79 158 4,57 4,06 0,51 11%

3 ESCOLA MUNICIPAL DOM AVELAR - CENTRO 101 194 7,18 4,12 3,06 43%

4 ESCOLA MUNICIPAL MARIZA PITANGA - CENTRO 52 102 7,18 3,05 4,13 57%

5 ESCOLA MUNICIPAL ANA LÚCIA MAGALHÃES - CENTRO 52 104 3,22 2,86 0,36 11%

6 ESCOLA MUNICIPAL LAGOA DOS PATOS - CENTRO 78 152 4,28 4,02 0,26 6%

7 ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO PINTO DE ALMEIDA - CENTRO 121 220 9,15 3,74 5,41 59%

8 ESCOLA MUNICIPAL FENIX - CENTRO 120 222 13,63 10,87 2,76 20%

9 ESCOLA MUNICIPAL JOVINA MOREIRA ROSA - CENTRO 31 42 1,81 0,91 0,90 49%

10 ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PARANHOS - CENTRO 59 107 2,96 1,70 1,26 43%

11 ESCOLA MUNICIPAL IPITANGA - CENTRO 92 149 8,75 3,38 5,36 61%

12 ESCOLA MUNICIPAL ENOCK AMARAL - CENTRO 100 195 8,29 3,46 4,82 58%

13 ESCOLA MUNICIPAL BARRO DURO - AREIA BRANCA 65 119 8,10 3,31 4,80 59%

14 ESCOLA MUNICIPAL ESFINGE - AREIA BRANCA 65 125 5,40 2,25 3,14 58%

15  CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL AREIA BRANCA - AREIA BRANCA 71 132 3,83 2,05 1,78 46%

16 ESCOLA MUNICIPAL TENENTE GUSTAVO DOS SANTOS - AREIA BRANCA 74 136 9,99 3,83 6,16 62%

17 ESCOLA MUNICIPAL EDVALDO BOA VENTURA - AREIA BRANCA 64 128 7,39 2,96 4,43 60%

18 ESCOLA MUNICIPAL FLORIPES FARIAS - AREIA BRANCA 21 29 1,75 1,12 0,63 36%

19 ESCOLA MUNICIPAL PAULO MALAQUIAS - PORTÃO 136 214 9,49 5,40 4,09 43%

20 ESCOLA MUNICIPAL CONSTANTINO VIEIRA - PORTÃO 49 93 2,85 2,53 0,31 11%

21 ESCOLA MUNICIPAL CADETES MIRINS EUSÉBIO BRITO DA CRUZ - PORTÃO 82 164 4,06 3,61 0,45 11%

22 ESCOLA MUNICIPAL FÉLIX CARDOSO - PORTÃO 33 63 1,59 1,41 0,18 11%

23 CRECHE ANA MONTENEGRO - PORTÃO 43 65 1,60 1,17 0,44 27%

24 ESCOLA MUNICIPAL AURORA MAGALHÃES - PORTÃO 54 87 2,47 1,76 0,71 29%

25 ESCOLA MUNICIPAL VILA NOVA - PORTÃO 103 197 6,78 4,81 1,97 29%

26 ESCOLA MUNICIPAL PEDROS PARANHOS - PORTÃO 114 228 7,40 6,58 0,82 11%

27 ESCOLA MUNICIPAL DJALMA RAMOS - CAJI 65 124 8,80 3,39 5,41 61%

28 ESCOLA MUNICIPAL CADETES MIRINS- CAJI 80 105 3,06 1,54 1,53 50%

29 ESCOLA MUNICIPAL JARDIM IPITANGA - CAJI 127 203 8,54 5,60 2,94 34%

30 ESCOLA MUNICIPAL CAPITULINO DOS SANTOS - JAMBEIRO 34 67 2,92 1,74 1,19 41%

31 ESCOLA MUNICIPAL SIQUEIRA MONTALVÃO - JAMBEIRO 98 181 10,48 3,67 6,81 65%

32  ESCOLA MUNICIPAL VIDA NOVA - VIDA NOVA 187 360 15,60 12,32 3,28 21%

33 ESCOLA MUNICIPAL CATARINA DE SENA - VIDA NOVA 88 170 4,03 3,35 0,68 17%

34 ESCOLA MUNICIPAL QUINGOMA - VIDA NOVA 33 66 1,74 1,55 0,19 11%

35  ESCOLA MUNICIPAL CAPIARARA - CAPIARARA 67 128 3,45 2,89 0,57 16%

36  ESCOLA MUNICIPAL VOVÓ CIÇA - ITINGA 60 108 3,50 1,89 1,61 46%

37  ESCOLA MUNICIPAL  SENHORA VALENTINA - ITINGA 73 144 3,54 3,15 0,39 11%

38  ESCOLA MUNICIPAL EURIDES SANTANA - ITINGA 238 468 19,91 13,56 6,35 32%

39  ESCOLA MUNICIPAL CIDADE NOVA- ITINGA 238 468 16,37 10,42 5,95 36%

40  ESCOLA MUNICIPAL ISMAEL ORNELAS - ITINGA 238 468 16,37 10,42 5,95 36%

41 ESCOLA MUNICIPAL 02 DE JULHO - ITINGA 238 468 19,91 13,56 6,35 32%

42 ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA MUNICIPAL MARIO COVAS - ITINGA 238 468 16,37 10,42 5,95 36%

43 ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA MUNICIPAL JACIRA MENDES- ITINGA 238 468 16,37 10,42 5,95 36%

44  ESCOLA MUNICIPAL JARDIM TALISMÃ - ITINGA 238 468 16,37 10,42 5,95 36%

45 ESCOLA MUNICIPAL LOT SANTA JULIA - ITINGA 238 468 16,37 10,42 5,95 36%

46 ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ARRAES- ITINGA 238 468 19,91 13,56 6,35 32%

47  ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA- ITINGA 238 468 16,37 10,42 5,95 36%

48  ESCOLA MUNICIPAL SOLANGE COELHO - ITINGA 238 468 19,91 13,56 6,35 32%

49  ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RAMOS  - ITINGA 238 468 16,37 10,42 5,95 36%

50  ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE - ITINGA 238 468 19,91 13,56 6,35 32%

51  ESCOLA MUNICIPAL PAULO JACKSON- ITINGA 186 360 25,92 17,84 8,09 31%

52 CENTRO EDUCACIONAL CAIC - ITINGA 285 519 22,20 9,77 12,43 56%

53 LBV 341 414 28,49 23,27 5,22 18%

6772 12644 524,58 331,58 193,00 37%

NOME DA ESCOLA 

TOTAL

CONS. ENERGIA (MWh/ano) REDUÇÃO CONSUMO

No PONTOS No LÂMPADAS
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 Anexo IV-TR - Planilha Orçamentária     

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE 
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
PREÇO TOTAL  

(R$) 

1 EFICIENTIZAÇÃO ILUMINAÇÃO ESCOLAS         

1.1 LUMINÁRIAS LED         

1.1.1 
Luminária LED de sobrepor do tipo linear de 16W, 5.000K, fluxo 
luminoso 1.400 lm, IRC ≥ 80, eficiência luminosa ≥ 87 lm/W, 
tensão 100-240V,  vida útil mínima de 30.000h, IP20. 

pç 
          

697  
    

1.1.2 
Luminária LED de sobrepor do tipo linear de 32W, 5.000K, fluxo 
luminoso 3.000 lm, IRC ≥ 80, eficiência luminosa ≥ 93 lm/W, 
tensão 100-240V,  vida útil mínima de 30.000h, IP20. 

pç 
       

3.795  
    

1.2 LÂMPADAS LED   
              
-    

    

1.2.1 
Lâmpada Bulbo LED de 6W, 6.500K, fluxo luminoso de 560 lm, 
IRC ≥ 80, base E27, vida útil de 25.000 horas, tensão 100-
242V, Selo Procel. 

pç 
             

48  
    

1.2.2 
Lâmpada Bulbo LED de 8W, 6.500K, fluxo luminoso de 810 lm, 
IRC ≥ 80, base E27, vida útil de 25.000 horas, tensão 100-
240V, Selo Procel. 

pç 
             

87  
    

1.2.3 
Lâmpada Bulbo LED de 12W, fluxo luminoso de 1.440 lm, 
6.500K, IRC ≥ 80, tensão 100-240V, fator de potência ≥ 0,92, 
vida útil 25.000h, Selo Procel. 

pç 
               
7  

    

1.2.4 
Lâmpada LED Alta Potência de 20W, 6500K, IRC ≥ 80, fluxo 
luminoso de 2.000 lm, base E27, vida útil de 25.000 horas, 
tensão 100-240V, Selo Procel.  

pç 
               
2  

    

1.2.5 
Lâmpada LED Alta Potência de 30W, 6500K, IRC ≥ 80, fluxo 
luminoso de 3.000 lm, base E27, vida útil de 25.000 horas, 
tensão 100-240V, Selo Procel.  

pç 
             

19  
    

1.2.6 
Lâmpada LED Alta Potência de 40W, 6500K, IRC ≥ 80, fluxo 
luminoso de 4.000 lm, base E27, vida útil de 25.000 horas, 
tensão 100-240V, Selo Procel 

pç 
             

21  
    

1.3 PROJETORES LED   
              
-    

    

1.3.1 
Projetor LED de 50W, 5000K, fluxo luminoso de 4.500 lm,  
IRC ≥ 80, eficiência luminosa ≥ 90 lm/W, vida útil de 30.000 
horas, tensão 100-240V, IP65 

pç 
             

19  
    

1.3.2 
Projetor LED de 100W, 5000K, fluxo luminoso de 10.000 lm,  
IRC ≥ 80, eficiência luminosa ≥ 100 lm/W, vida útil de 50.000 
horas, tensão 100-277V, IP65 

pç 
               
6  

    

1.3.3 
Projetor LED de 200W, 5000K, fluxo luminoso de 20.000 lm,  
IRC ≥ 80, eficiência luminosa ≥ 100 lm/W, vida útil de 50.000 
horas, tensão 100-277V, IP65 

pç 
             

53  
    

1.3.4 
Projetor LED de 300W, 5000K, fluxo luminoso de 36.000 lm,  
IRC ≥ 80, eficiência luminosa ≥ 120 lm/W, vida útil de 50.000 
horas, tensão 100-277V, IP65 

pç 
             

53  
    

1.4 MATERIAIS DE CONSUMO E ACESSÓRIOS   
              
-    

    

1.4.1 Fios, cabos, conectores, soquetes, parafusos, porcas etc. vb 
             

53  
    

1.5 SERVIÇOS   
              
-    

    

1.5.1 Troca dos Pontos de Iluminação vb 
             

53  
    

  TOTAL EFICIENTIZAÇÃO ILUMINAÇÃO ESCOLAS   
              
-    

    

      
              
-    

    

2 USINAS SOLARES   
              
-    
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2.1 MATERIAIS E SERVIÇOS   
              
-    

    

2.1.1 Projeto Executivo/Aprovação da Concessionária vb 
             

11  
    

2.1.2 Montagem da Usina vb 
             

11  
    

2.1.3 Estrutura Metálica para Usina de 76,5 kWpico m2 
       

3.960  
    

2.1.4 Cabeamento/Acessórios vb 
             

11  
    

2.1.5 Outros (Transporte, Alimentação, Frete, Combustível,Etc) vb 
             

11  
    

2.2 EQUIPAMENTOS   
              
-    

    

2.2.1 Inversor  pç 
             

33  
    

2.2.2 Módulo Fotovoltaico pç 
       

1.980  
    

2.2.3 Otimizador de Potência pç 
          

990  
    

2.2.4 Transformador Isolador de 70 kVA pç 
             

11  
    

  TOTAL USINAS SOLARES                                -    

  TOTAL GERAL                                -    
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Anexo V-TR - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE 
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

PREÇO 
TOTAL  

(R$) 

1 EFICIENTIZAÇÃO ILUMINAÇÃO ESCOLAS         

1.1 LUMINÁRIAS LED         

1.1.1 
Luminária LED de sobrepor do tipo linear de 16W, 5.000K, fluxo 
luminoso 1.400 lm, IRC ≥ 80, eficiência luminosa ≥ 87 lm/W, tensão 
100-240V,  vida útil mínima de 30.000h, IP20. 

pç 
          

697  
    

1.1.2 
Luminária LED de sobrepor do tipo linear de 32W, 5.000K, fluxo 
luminoso 3.000 lm, IRC ≥ 80, eficiência luminosa ≥ 93 lm/W, tensão 
100-240V,  vida útil mínima de 30.000h, IP20. 

pç 
       

3.795  
    

1.2 LÂMPADAS LED   
              
-    

    

1.2.1 
Lâmpada Bulbo LED de 6W, 6.500K, fluxo luminoso de 560 lm, IRC 
≥ 80, base E27, vida útil de 25.000 horas, tensão 100-242V, Selo 
Procel. 

pç 
             

48  
    

1.2.2 
Lâmpada Bulbo LED de 8W, 6.500K, fluxo luminoso de 810 lm, IRC 
≥ 80, base E27, vida útil de 25.000 horas, tensão 100-240V, Selo 
Procel. 

pç 
             

87  
    

1.2.3 
Lâmpada Bulbo LED de 12W, fluxo luminoso de 1.440 lm, 6.500K, 
IRC ≥ 80, tensão 100-240V, fator de potência ≥ 0,92, vida útil 
25.000h, Selo Procel. 

pç 
               
7  

    

1.2.4 
Lâmpada LED Alta Potência de 20W, 6500K, IRC ≥ 80, fluxo 
luminoso de 2.000 lm, base E27, vida útil de 25.000 horas, tensão 
100-240V, Selo Procel.  

pç 
               
2  

    

1.2.5 
Lâmpada LED Alta Potência de 30W, 6500K, IRC ≥ 80, fluxo 
luminoso de 3.000 lm, base E27, vida útil de 25.000 horas, tensão 
100-240V, Selo Procel.  

pç 
             

19  
    

1.2.6 
Lâmpada LED Alta Potência de 40W, 6500K, IRC ≥ 80, fluxo 
luminoso de 4.000 lm, base E27, vida útil de 25.000 horas, tensão 
100-240V, Selo Procel 

pç 
             

21  
    

1.3 PROJETORES LED   
              
-    

    

1.3.1 
Projetor LED de 50W, 5000K, fluxo luminoso de 4.500 lm,  
IRC ≥ 80, eficiência luminosa ≥ 90 lm/W, vida útil de 30.000 horas, 
tensão 100-240V, IP65 

pç 
             

19  
    

1.3.2 
Projetor LED de 100W, 5000K, fluxo luminoso de 10.000 lm,  
IRC ≥ 80, eficiência luminosa ≥ 100 lm/W, vida útil de 50.000 horas, 
tensão 100-277V, IP65 

pç 
               
6  

    

1.3.3 
Projetor LED de 200W, 5000K, fluxo luminoso de 20.000 lm,  
IRC ≥ 80, eficiência luminosa ≥ 100 lm/W, vida útil de 50.000 horas, 
tensão 100-277V, IP65 

pç 
             

53  
    

1.3.4 
Projetor LED de 300W, 5000K, fluxo luminoso de 36.000 lm,  
IRC ≥ 80, eficiência luminosa ≥ 120 lm/W, vida útil de 50.000 horas, 
tensão 100-277V, IP65 

pç 
             

53  
    

1.4 MATERIAIS DE CONSUMO E ACESSÓRIOS   
              
-    

    

1.4.1 Fios, cabos, conectores, soquetes, parafusos, porcas etc. vb 
             

53  
    

1.5 SERVIÇOS   
              
-    

    

1.5.1 Troca dos Pontos de Iluminação vb 
             

53  
    

  TOTAL EFICIENTIZAÇÃO ILUMINAÇÃO ESCOLAS   
              
-    

    

      
              
-    
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2 USINAS SOLARES   
              
-    

    

2.1 MATERIAIS E SERVIÇOS   
              
-    

    

2.1.1 Projeto Executivo/Aprovação da Concessionária vb 
             

11  
    

2.1.2 Montagem da Usina vb 
             

11  
    

2.1.3 Estrutura Metálica para Usina de 76,5 kWpico m2 
       

3.960  
    

2.1.4 Cabeamento/Acessórios vb 
             

11  
    

2.1.5 Outros (Transporte, Alimentação, Frete, Combustível,Etc) vb 
             

11  
    

2.2 EQUIPAMENTOS   
              
-    

    

2.2.1 Inversor  pç 
             

33  
    

2.2.2 Módulo Fotovoltaico pç 
       

1.980  
    

2.2.3 Otimizador de Potência pç 
          

990  
    

2.2.4 Transformador Isolador de 70 kVA pç 
             

11  
    

  TOTAL USINAS SOLARES         

  TOTAL GERAL         

      

Valor Global Proposto: xxxx (xxxxxxx) Prazo de validade:   

Local e data Assinatura e identificação do proponente 
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ANEXO VI 

ATESTADO / DECLARAÇÂO DE VISITA 

 

 

 

Atestamos/Declaro para o fim do que estabelece o subitem 8.6 do Pregão Eletronico – Nº 017/2021 que o Sr (a). 

............................................, portador da carteira do CREA Nº.........................., representando a  

empresa.............................................., visitou o local da execução dos serviços objeto da presente Licitação e é 

detentor de todas as informações relativas à sua execução. 

 

 

 

 

Lauro de Freitas, ......de ............................... de 2021. 

 

 

 

 

................................................................................................ 
Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO / Declarante 
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ANEXO VII  
 MODELO DE SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS, APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO OU 

RECURSO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


