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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2018 

Edital nº 06-PRC10/2018/PRG07 

EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS 

PREÂMBULO 

A Câmara Municipal de Ponte Nova torna público, para o conhecimento de quantos 

possam se interessar, que nos termos das Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2000, através 

do Processo Licitatório nº 10/2018, na modalidade Pregão, sob a forma “presencial”, 

autuado sob o nº 07/2018, do tipo menor preço lote, estará realizando no dia 9 (nove) 

de agosto de 2018, a partir das 14h00 (horário de Brasília), sessão pública de protocolo 

e abertura de envelopes de proposta e documentação para fornecimento de materiais 

elétricos para execução de obra de iluminação e outros reparos elétricos, na forma 

descrita no Anexo I, para atender a Câmara Municipal, conforme cláusulas, critérios e 

condições deste Edital. 
 

1. DAS NORMAS LEGAIS 

1.1. A presente licitação, considerando a natureza comum do objeto e por não conter 

serviços de alta complexidade, será processada sob a modalidade pregão, com base na 

Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos Municipais nº 4.957/2004 e nº 

4.988/2004, as normas deste Edital, aplicando-se subsidiariamente e no que couber, a 

Lei Complementar Federal nº 123/2006, a Lei Federal nº 8.666/93, e o Decreto Federal nº 

3.555/2000. 

1.2. Aplica-se ao contrato decorrente desta licitação, além dos dispositivos legais 

previstos no subitem 1.1, as normas da Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor) e do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002). 
 

2. DO EDITAL E SEUS ANEXOS 

2.1. O presente edital de licitação estará disponível a qualquer interessado, de 12h às 

18h, junto ao setor de compras, na sede da Câmara Municipal, na Avenida Dr. Cristiano 

de Freitas Castro, nº 74, Centro, e no portal www.pontenova.mg.leg.br, link “Licitações”, 

sublink “Editais”. 

2.2. Constituem anexos do presente EDITAL: 

ANEXO I – Descrição do objeto (termo de referência); 

ANEXO II – Modelo da Proposta de Preços; 

ANEXO III - Modelo de Documento de Credenciamento; 

ANEXO IV – Modelo da Declaração de não Contratação de Menor; 

ANEXO V – Modelo da Declaração de Atendimento dos Requisitos de 

Habilitação/Contratação; 

http://www.pontenova.mg.leg.br/
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ANEXO VI - Modelo da Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte e/ou Equiparadas; 

ANEXO VII – Minuta da Autorização de Fornecimento. 
 

3. DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO E HABILITAÇÃO: 

3.1. Poderão participar desta licitação cuja atividade econômica e/ou objeto social seja 

compatível com a presente licitação, observados os lotes exclusivos para as pessoas 

jurídicas qualificadas como microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, e 

que, em qualquer caso, atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital 

(subitem 3.2.1 a 3.2.9), observado o disposto no art. 48, I, da Lei Complementar nº 

123/2006. 

3.1.1. Não poderão participar desta licitação: 

I - empresa em processo de concordata ou falência, sob concurso de credores, em 

dissolução ou em liquidação; 

II – empresa em processo de recuperação judicial, cujo plano de recuperação não esteja 

devidamente homologado ou que o plano tenha sido reprovado pela assembleia de 

credores; 

III - consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

IV - as pessoas físicas e jurídicas suspensas ou impedidas de licitar ou contratar com a 

Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual e/ou municipal ou que 

incorram em outras hipóteses de vedações legais; 

V - as pessoas físicas e jurídicas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública; 

VI – para os itens/lotes identificados com cláusula de exclusividade, as empresas que 

não sejam classificadas como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas, 

na forma da Lei Complementar nº 123/2006. 

3.2. Os envelopes contendo a proposta de preços (Envelope 1 – sub-itens 3.2.1 a 3.2.6) 

e a documentação para habilitação (Envelope 2 – sub-itens 3.2.7 a 3.2.9), deverão ser 

protocolados junto ao Pregoeiro e Comissão de Apoio, no dia, no local e no horário 

determinados, em envelopes distintos e devidamente identificados, conforme a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

Processo Licitatório nº 10/2018   -   Pregão Presencial nº 07/2018 

ENVELOPE Nº _________  [1] – Proposta              [2] – Documentação 

NOME/RAZÃO SOCIAL 

CPF/CNPJ 

ENDEREÇO (Logradouro, número, bairro, cidade, UF, CEP) 

PESSOA PARA CONTATO   TELEFONE 

CORREIO ELETRÔNICO 
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3.2.1. A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via datilografada ou 

digitada, indicando CNPJ e razão social da licitante, endereço, telefone, endereço 

eletrônico e dados bancários, devidamente assinada pelo(s) representante(s) legal(is), 

com nome(s), qualificação(ões) e CPF(s), rubricada em todas as suas páginas, conforme 

modelo do Anexo I, devendo conter no mínimo: 

I - Descrição clara e detalhada do objeto ofertado, observado o disposto no Anexo I; 

II – Indicação precisa de marca e modelo dos produtos, de forma a permitir a correta e 

adequada identificação do objeto ofertado; 

III - Preço unitário e total, expressos em reais, com no máximo duas casas decimais, 

observadas as quantidades previstas no Anexo I; 

IV - Declaração expressa de que os preços incluem todos os custos e despesas que 

possam recair sobre o objeto, tais como: custos diretos e indiretos, taxa de 

administração, tributos, materiais, encargos sociais, encargos trabalhistas, seguros, 

garantias, lucro e outros itens necessários para o cumprimento integral do objeto deste 

Edital e de seus anexos. 

V - Declaração de que teve acesso ao Edital e seus anexos, conhecendo de forma plena 

as condições nele previstas. 

VI – Para as empresas MEI, Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou 

equiparadas, na forma da Lei Complementar nº 123/2006, comprovação de sua 

qualificação econômica, mediante apresentação dos seguintes documentos: 

a) Certidão simplificada emitida pela junta comercial ou outro documento emitido por 

instituição pública federal, estadual ou municipal que comprove tal qualificação; 

b) Declaração da licitante de que atende os requisitos previstos na Lei Complementar 

nº 123/2006, fazendo jus à aplicação das normas e benefícios de que trata a referida 

lei, conforme modelo constante do Anexo VI. 

 

3.2.1.1. A não apresentação da documentação exigida nas alíneas “a” e “b” do inciso VI, 

do subitem 3.2.1, implica renúncia absoluta aos benefícios previstos na Lei 

Complementar nº. 123/2006 e, para os itens com indicação de participação exclusiva 

de microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, na desclassificação 

sumária da proposta apresentada. 

3.2.2. A proposta de preços terá validade mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data 

da abertura dos envelopes, prazo este que, no caso de omissão, prevalecerá para todos 

os efeitos. 

3.2.3. Ocorrendo divergência na proposta entre os valores unitário e total, prevalecerá o 

unitário, e entre algarismos e extenso, prevalecerá o extenso.  

3.2.3.1. Serão corrigidos automaticamente pela Comissão quaisquer erros de soma e/ou 

multiplicação, bem como as divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário 

e o total dos itens e/ou total dos lotes, subtotais e valor global da proposta. 
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3.2.4. Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos na proposta 

ou incorretamente cotados, já contemplados pela legislação vigente na data de 

apresentação das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 

considerados pleitos de acréscimos, a qualquer título. 

3.2.5. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste edital e 

de seus anexos, ou que sejam omissas e apresentem irregularidades ou defeitos 

capazes de inviabilizar o julgamento, e aquelas que: 

I- em qualquer fase do pregão, constituam ofertas de preços manifestamente 

inexequíveis; 

II – não atendam ao critério fixado para exclusividade ou que, ainda que caracterizada 

como MEI, ME ou EPP não apresente os documentos comprobatórios de tal condição, na 

forma que exige o subitem 3.2.1, VI; 

III – incluam a produtos usados e que não contenham identificação de marca e modelo, 

conforme exigido no subitem 3.2.1, II. 

3.2.5.1. Exigências formais e/ou irrelevantes constantes deste edital poderão ser 

desconsideradas pelo Pregoeiro, desde que não impeçam a adequada identificação da 

licitante, de sua qualificação para participação na licitação, dos itens propostos e seus 

valores e/ou não prejudiquem o julgamento, podendo, inclusive, o Pregoeiro se valer de 

outros documentos que tenham sido apresentados pela licitante. 

3.2.6. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação por parte da licitante das 

condições estabelecidas neste edital e em seus anexos. 

3.2.7. Para a habilitação, a licitante deverá apresentar os seguintes documentos, no 

original ou por qualquer processo de cópia autenticada, em todas as páginas, por cartório 

ou outro órgão competente, observado o subitem 3.2.7.2: 

a) Comprovante de Regularidade para com o FGTS emitido pela Caixa Econômica 

Federal (sítio: www.caixa.gov.br); 

b) Comprovante de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante certidão emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou outro órgão 

competente; 

c) Comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Federal, no que concerne 

aos Tributos Federais, encargos previdenciários e à Dívida Ativa da União 

(www.receita.fazenda.gov.br); 

d) Comprovante de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio/sede da 

licitante; 

e) Comprovante de Regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio/sede da 

licitante; 

f) Declaração de que não emprega menor, exceto na qualidade de aprendiz, conforme 

modelo do Anexo IV, ou mediante certidão emitida pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego; 

http://www.caixa.gov.br/
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g) Ato constitutivo da sociedade comercial, ou ato de constituição de firma individual, ou 

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, registrados, em 

todos os casos, nos órgãos competentes, onde conste como objetivos sociais o 

desenvolvimento de atividades compatíveis com a presente licitação, sendo: 

g.1) contrato primitivo com todas as suas alterações; ou 

g.2) apresentação da última alteração contratual devidamente consolidada; 

h) Certidão Simplificada de Registro emitida pela junta comercial do domicílio/sede da 

licitante ou certidão de registro emitida pelo Cartório competente, onde constem os 

dados da pessoa jurídica, identificação de seus sócios e objetivos sociais ou 

comprovante de registro como Microempreendedor Individual; 

i) No caso de sociedade por ações, Ato de Eleição de Diretores, devidamente registrado 

na Junta Comercial ou cartório competente; 

j) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

k) Certidão negativa de recuperação judicial, falência ou concordata, expedida pelo 

distribuidor da comarca da sede da licitante; ou certidão positiva de recuperação 

judicial expedida pelo distribuidor da comarca da sede da licitante ou pelo órgão 

judicial competente, acompanhada de cópia do plano de recuperação judicial 

devidamente aprovado, com comprovante de sua homologação;  

 

3.2.7.1. As licitantes deverão apresentar toda a documentação exigida para habilitação, 

inclusive para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, gozando a licitante do prazo de 5 (cinco) dias úteis para sua 

regularização no caso de irregularidade de natureza fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 

3.346/2009. 

3.2.7.2. Não serão autenticados documentos durante a sessão de pregão. A 

autenticação de documentos por servidor da Câmara somente ocorrerá até às 17h 

do dia útil anterior ao da realização do pregão. 

3.2.8. Não sendo declarado o prazo de validade das certidões, serão considerados 

apenas os documentos emitidos há no máximo 90 (noventa) dias antes da data prevista 

para realização da sessão de pregão. 

3.2.9. As certidões emitidas através da rede mundial de computadores (internet) serão 

aceitas para fins desta licitação, sujeitas à verificação da veracidade das informações, 

nos termos do art. 35 da Lei nº 10.522/2002. 

 

4. DA SESSÃO DE PREGÃO: 

4.1. A sessão de pregão ocorrerá na sede da Câmara Municipal, na Avenida Dr. Cristiano 

de Freitas Castro, nº 74, Chácara Vasconcellos, sob presidência do Pregoeiro e com o 

auxílio da Equipe de Apoio, no dia 9 (nove) de agosto de 2018, com previsão de início 

às 14 (quatorze) horas, observando os seguintes procedimentos: 
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I. Credenciamento das empresas e de seus representantes, nos termos do subitem 4.3, e 

Protocolo da Declaração de Atendimento dos Requisitos de Habilitação e Contratação – 

Anexo V, dos envelopes de proposta e dos envelopes de documentação; 

II. Encerramento da fase de credenciamento e abertura dos envelopes de proposta 

tempestivamente protocolados e verificação de conformidade da proposta com os 

requisitos do Edital, nos termos do subitem 3.2.1; 

III. Classificação das melhores propostas para a fase de lances verbais, sem prejuízo do 

disposto na Lei Complementar 123/2006, tendo por critério o limite de até 10% (dez por 

cento) superior à menor das propostas, ou, sendo o número de propostas classificadas 

inferior a 03 (três), classificação das 03 (três) melhores propostas, independentemente do 

percentual; 

IV. Apresentação de lances verbais pelas licitantes classificadas, observada a ordem 

decrescente de classificação com base no valor; 

V. Encerramento da fase de lances verbais e declaração do vencedor, garantida a 

preferência das microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, sendo 

concedido aos licitantes o direito de manifestar o interesse, desde que fundamentado, de 

interpor recurso; 

VI. Abertura do envelope de documentação do vencedor e, atendido os requisitos de 

habilitação (subitem 3.2.7 e seguintes), adjudicação do item à licitante pelo Pregoeiro; 

VII. Encaminhamento do processo à autoridade superior para homologação; 

4.2. Encerrada a fase de lances, não caberá desistência da proposta, sob pena da 

aplicação das penalidades previstas nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do subitem 10.1 deste edital, 

sem prejuízo das demais sanções aplicáveis. 

4.3. Para credenciamento o representante da licitante deverá apresentar documento de 

identidade com foto (RG, CNH etc.) e: 

I - no caso de sócio administrador, cópia do contrato social, em original ou cópia 

autenticada para conferência dos dados, sendo o documento devolvido no ato de 

credenciamento; 

II – no caso de o credenciado não ser sócio da licitante, o documento de credenciamento 

(Anexo III) ou a procuração com poderes compatíveis com a participação na licitação, em 

original ou cópia autenticada. 

4.3.1. Cada licitante poderá credenciar apenas um representante e cada credenciado 

poderá representar apenas um licitante. 

4.3.2. A ausência da licitante no momento de início da fase de credenciamento não a 

desclassifica a participar da licitação, estando aptas a participar do pregão todas as 

licitantes que se fizerem presentes até o momento em que o Pregoeiro declarar 

encerrada a fase de credenciamento. 

4.4. Serão desconsiderados os envelopes postados via Correios que não forem 

apresentados ao Pregoeiro e equipe de apoio até o momento em que se declarar 
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encerrada a fase de credenciamento do pregão. Os envelopes recebidos após o término 

do credenciamento ficarão retidos junto à Comissão de apoio, inviolados, até o momento 

em que for declarado o licitante vencedor, e serão devolvidos ao remetente, por via postal 

ou pessoalmente, mediante recibo, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. 

4.5. Os recursos interpostos contra decisões proferidas no processo licitatório deverão 

ser dirigidos ao Presidente da Câmara e protocolados na sede do legislativo junto ao 

Pregoeiro, nos dias úteis, no horário de 12h às 18h, admitidos os recursos interpostos via 

correio eletrônico, sendo de responsabilidade do(a) licitante a confirmação de seu 

recebimento, além de apresentar os originais no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar 

da data de transmissão da mensagem eletrônica. 

4.6. Em se tratando de licitação por lote, após encerrada a sessão de pregão, a licitante 

deverá apresentar no prazo máximo de 02 (dois) dias, independentemente de 

notificação e solicitação, as planilhas das propostas atualizadas, contendo os valores 

unitários e totais, cujo preço global não poderá ser superior ao valor do lance vencedor. 

4.6.1. A diferença a menor entre o preço global atualizado e lance vencedor no pregão 

será considerada como desconto especial, não cabendo arredondamentos ou 

compensações de valores. 

4.7 Para fins exclusivos de julgamento, as propostas apresentadas por pessoas físicas, 

quando admitidas, serão acrescidas do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da parcela correspondente aos serviços indicados na planilha inicial, decorrentes 

dos encargos da Câmara Municipal para com a previdência social. 
 

5. DO CONTRATO E DA SUA EXECUÇÃO: 

5.1. Convocado para recebimento da autorização de fornecimento, o licitante deverá 

fazê-lo no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser declarado inadimplente, sem 

prejuízo a outras penalidades legais. 

5.2. O fornecimento dos produtos deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias 

após o recebimento da autorização de fornecimento, incluído neste prazo aquele 

necessário para que proceda a Câmara a verificação dos itens e a licitante proceda as 

substituições de itens defeituosos. 

5.3. Os produtos deverão ser novos e entregues acondicionados em suas embalagens 

originais lacradas, conforme praxe do fabricante, de forma a permitir completa segurança 

quanto a sua originalidade e integridade, com indicação do material contido, volume, data 

de fabricação, fabricante e/ou importador (se for o caso) e a procedência, bem como 

demais informações exigidas na legislação em vigor. 

5.3.1. Todos os materiais, sem exceção, deverão ser sempre novos e de primeiro uso, 

estar em plena conformidade com as especificações de fabricação, uso e finalidades, 

além de atender as normas técnicas dos órgãos de controle (Inmetro, ABNT etc.). 

5.3.2. Deverão ser fornecidos conjuntamente com os produtos, conforme o caso, os 

termos de garantia, além de manuais e demais recursos de orientação e suporte 
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necessários à operação e configuração, devidamente impressos, e todo o material deverá 

estar redigido em idioma nacional (português). 

5.4. Durante a vigência da garantia, deverá ser fornecida a manutenção e substituição 

das peças e/ou equipamentos que se fizerem necessários, na forma prevista no Anexo I. 

5.4.1. Durante o prazo de vigência da garantia, na hipótese de falha ou defeito que 

impeça o uso do equipamento, caberá à licitante vencedora o fornecimento de 

equipamento compatível/similar que garanta a continuidade do funcionamento dos 

equipamentos durante o período de reparo ou até a efetiva substituição. 

5.4.2. Durante a vigência do contrato, a empresa realizará a substituição de peças e 

componentes avariados por defeito de fábrica, sem ônus para a Câmara. 

5.5. A Câmara se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que não 

atendam as especificações constantes deste edital ou que estejam em desacordo com a 

proposta, ou que sejam incompatíveis com os fins solicitados, cabendo à empresa sua 

correção imediata, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sem custos adicionais, sob pena 

de multa por atraso, sem prejuízo a outras penalidades previstas neste Edital. 

5.5.1. A licitante não fica exonerada de suas responsabilidades por possíveis falhas ou 

defeitos observados após o recebimento dos materiais. 

5.6. A fiscalização da execução da proposta decorrente da presente licitação ficará a 

cargo de servidor a quem tenha sido formalmente delegado tal função. 

 

6. DO CONTRATO E SUA VIGÊNCIA: 

6.1. Em decorrência da entrega imediata, a Câmara não formalizará com a licitante 

vencedora o termo de contrato, valendo a nota de empenho de despesa como 

instrumento contratual pleno para todos os fins de direito, observados os prazos e as 

condições de garantia dos produtos previstas neste edital. 
 

7. DO PAGAMENTO: 

7.1. O pagamento será efetuado após a entrega definitiva dos produtos e os testes de 

conformidade realizados pela Câmara, no prazo máximo de 10 (dez) dias após 

apresentação da nota fiscal e certificação definitiva de entrega. 

7.2. A efetivação dos pagamentos fica condicionada à comprovação de regularidade para 

com o Fundo de Garantia – FGTS e com a Previdência Social, nos termos da legislação 

vigente. 

7.3. As licitantes ficam sujeitas à retenção devida para o INSS, Imposto de Renda e 

ISSQN, nos termos da legislação tributária. 
 

8. DA REVISÃO DE PREÇOS: 

8.1. O preço será fixo, não sendo permitido qualquer reajuste, salvo na ocorrência de fato 
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econômico superveniente que implique aumento real dos custos da contratada, que 

deverá ser pleiteado mediante requerimento formal. 

8.2. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da apresentação da proposta, os preços 

poderão ser reajustados pela aplicação do INPC (IBGE) acumulado no período de 

vigência do contrato, ou no caso de extinção do índice, do que vier a substituí-lo ou, 

subsidiariamente, pela aplicação do IGP-M (FGV), observado, ainda, como preço 

máximo, os preços médios de mercado. 

 

9. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

9.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta de dotação 

orçamentária constante do orçamento vigente sob as seguintes rubricas: 

Órgão..............: 01 - Poder Legislativo 

Unidade............: 01 - Câmara Municipal 

Programa..............: 0047 – Legislativo 

Projeto...............: 5003 Ampliação e Reforma da Sede 

 

10. DAS PENALIDADES E DOS RECURSOS: 

10.1. O não cumprimento total ou parcial das cláusulas constantes neste Edital ou do 

contrato dele decorrente caracterizará o inadimplemento da licitante, sujeitando-a às 

seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis à espécie: 

a) Advertência por atraso até 2 (dois) dias ou descumprimento das obrigações 

contratuais, não reincidente; 

b) Multa, nos seguintes percentuais: 

b.1. 5% (cinco por cento) sobre o valor do empenho global por atraso de até 5 (cinco) 

dias ou descumprimento das obrigações contratuais na primeira reincidência; 

b.2. 15% (quinze por cento) calculada sobre o valor do empenho global, no caso de 

atraso superior a 5 (cinco) dias ou descumprimento das obrigações contratuais em caso 

de nova reincidência; 

c) Suspensão do direito de contratar com a administração pública municipal, direta e 

indireta, por atraso superior a 30 (trinta) dias ou descumprimento das obrigações 

contratuais com mais de uma reincidência, sem prejuízo, em ambos os casos, da multa 

prevista no item b.  

d) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal, 

conforme disposto no inciso III, artigo 87, da Lei 8.666/93; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Municipal 

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

reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
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10.2. A advertência e as penalidades previstas no item 9.1 serão aplicadas pela 

Presidência da Câmara, após apreciação da defesa da contratada, no caso de 

indeferimento desta defesa. 

10.3. É garantido à contratada o direito de recurso das punições, de acordo com as 

normas previstas no artigo 109 da Lei nº 8.666/93 e no Decreto Municipal nº 4.988/2004. 

10.4. Os recursos deverão ser formalmente apresentados, devidamente fundamentados e 

assinados pelo representante legal da empresa. 

10.5. É assegurado à Câmara o direito de optar pela dedução do valor da multa de 

qualquer pagamento a ser efetuado à contratada.  

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

11.1. A Câmara Municipal poderá revogar o presente edital e/ou licitação por interesse 

público, ou ainda anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, sempre em 

despacho fundamentado, sem que caiba aos licitantes o direito a quaisquer indenizações 

ou reclamações. 

11.2. O objeto da presente licitação poderá ser aditado até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento), se assim for de interesse da Câmara, nos termos do art. 65, § 1º da Lei nº 

8.666/93. 

11.3. Os casos omissos e as dúvidas com relação à presente licitação, como também a 

este EDITAL, serão resolvidas pelo Pregoeiro e respectiva Comissão de Apoio. 

11.4. As informações complementares poderão ser obtidas, no horário de 12h às 18h, na 

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro, nº 74, Chácara Vasconcellos, sede da Câmara 

Municipal, pelos telefones [31] 3819-3250, e pelo correio eletrônico 

licitacao@camarapontenova.mg.gov.br. 

11.4.1. As dúvidas e esclarecimentos deverão ser encaminhadas via correio eletrônico, e 

as respostas serão divulgadas no sítio da Câmara na internet 

(www.pontenova.mg.leg.br), no link “Licitações”, sublink “Editais”. 

11.4.2. Compete às licitantes o acompanhamento das informações pertinentes a esta 

licitação no sítio da Câmara, não se responsabilizando este órgão por incorreções 

decorrentes de falhas e divergências decorrentes de má interpretação das cláusulas e 

normas fixadas neste edital. 

Ponte Nova, 25 de julho de 2018. 

 

 
Claudiomiro Herneck Pires    Edinei dos Santos 

Pregoeiro      Pregoeiro 
 
 

Acácio Mucci Neves 

Procurador Geral da Câmara - OAB/MG 138.547 

mailto:licitacao@camarapontenova.mg.gov.br
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ANEXO I 

Descrição do Objeto/Termo de Referência 

Processo Licitatório nº 10/2018 Pregão Presencial nº 07/2018 

 

Síntese do objeto: Aquisição de materiais elétricos diversos para execução da obra de 

iluminação externa do prédio sede da Câmara (execução do projeto luminotécnico). Os 

materiais ofertados deverão observar os fins a que se destinam, conforme projetos e 

memoriais em anexo. 

Justificativa da aquisição: O prédio que abriga a sede da Câmara se destaca como 

uma das construções mais antigas da cidade, com traços arquitetônicos históricos, o 

que exige sua continua preservação. Em razão de sua localização, a sede da Câmara 

pode ser observada de vários pontos da cidade, motivo pelo qual a adequação da 

iluminação externa, conforme projeto arquitetônico, visa valorizar o prédio, destacando 

sua importância histórica e para o conjunto arquitetônico da cidade. Os materiais 

adquiridos tem por objeto a execução dos serviços de engenharia previstos nos 

projetos arquitetônico e executivo. 

Sem prejuízo das disposições constantes do edital, notadamente quanto aos critérios 

para fornecimento, forma de pagamento e de execução, observar-se-á o seguinte: 

 

Critério de seleção: o critério de seleção da proposta mais vantajosa será o 

menor preço por lote, e a participação é exclusiva para empresas qualificadas 

como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas, na forma como 

determina o art. 48, I, da lei Complementar nº 123/2006. 

 

Prazo de Fornecimento: o fornecimento dos materiais/produtos deverá ocorrer no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da autorização de 

fornecimento. 

Em todos os lotes, para todos materiais sujeitos a variação da cor dos 

revestimentos e/ou acabamentos (cabos, por exemplo), as definições de cor 

caberão à Câmara, no ato de expedição das autorizações de fornecimento. 

O fornecimento dos materiais será imediato, mas poderá a Câmara dividir as 

autorizações em até 3 (três) parcelas de forma a facilitar o armazenamento em seu 

estoque e/ou o emprego dos materiais na obra, conforme se desenvolver o 

cronograma de execução dos serviços. 

 

Garantia: todos os equipamentos (luminárias, refletores etc. [lotes de 05 a 16]) 

deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses, prevalecendo, se for o caso, o 

prazo maior oferecido pelo fabricante. Os demais materiais terão o prazo de 

garantia conforme prazos definidos pelo fabricante. 
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ANEXO I 

Descrição do Objeto/Termo de Referência (continuação) 

Processo Licitatório nº 10/2018 Pregão Presencial nº 07/2018 

 

Critérios de aceitabilidade dos equipamentos/materiais: os equipamentos 

deverão ser novos e entregues acondicionados em suas embalagens originais, de 

forma a permitir completa segurança quanto a sua originalidade e integridade, 

acondicionados e embalados conforme praxe do fabricante, protegendo o produto 

durante o transporte e armazenamento, com indicação do material contido, volume, 

data de fabricação, fabricante, importador (se for o caso), procedência, bem como 

demais informações exigidas na legislação em vigor.  

 

Do Pagamento: O pagamento será realizado após a entrega definitiva dos 

respectivos materiais/produtos e realização dos testes que comprovem que estejam 

em funcionamento, no prazo máximo de 10 (dez) dias após apresentação da nota 

fiscal e certificação definitiva de entrega. 

 

Da compatibilidade com os projetos: para apresentação da proposta, a licitante 

deverá considerar as definições técnicas e exigências contidas nos projetos e 

memoriais descritivos, de forma que os materiais/equipamentos ofertados sejam 

adequados para os fins a que se destinam, reservado o direito da Câmara de 

rejeitar, mesmo após o fornecimento, os produtos que demonstrem 

incompatibilidade ou não atendam às exigências previstas nos projetos, ou cuja 

aplicação evidenciar impossibilidade de atingir os resultados de luminosidade e 

efeitos necessários. O memorial descritivo em anexo tem a função de orientar as 

propostas com base nos objetivos a serem alcançados. 

 

 

 

DESCRIÇÃO DOS LOTES/ITENS 

 

LOTE 01 (um) – 4 (quatro) itens LOTE EXCLUSIVO ME/EPP/EQUIPARADAS SIM 

Item Descrição Unid. Quant. Unitário Total 

1.01 Cabo Unipolar (cobre) Isol XLPE- 0,6/1KV - 25 mm² M 40,00 13,64 545,60 

1.02 Cabo Unipolar (cobre) Isol. PVC - 450/750 - 2.5 mm² M 1.000,00 1,22 1.220,00 

1.03 Cabo Unipolar (cobre) Isol. PVC - 450/750V -1.5 mm² M 400,00 0,75 300,00 

1.04 Cabo Unipolar (cobre) Isol. XLPE - 0,6/1kV - 2.5 mm² M 2.000,00 1,46 2.920,00 

VALOR ESTIMADO DO LOTE - R$ 4.985,60 

A metragem de cabo de cada cor será definida no momento da solicitação, observados os parâmetros do 
memorial descritivo: fases – vermelho ou preto; neutro – Azul; terra – verde ou verde/amarelo. 
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ANEXO I 

Descrição do Objeto/Termo de Referência (continuação) 

Processo Licitatório nº 10/2018 Pregão Presencial nº 07/2018 

 

 

LOTE 02 (dois) – 15 (quinze) itens LOTE EXCLUSIVO ME/EPP/EQUIPARADAS SIM 

Item Descrição Unid. Quant. Unitário Total 

2.01 Caixa Chapa metálica 4x2" UNID. 42,00 1,30 54,60 

2.02 Condulete de alumínio tipo C Ø 3/4" UNID. 33,00 7,00 231,00 

2.03 Condulete de alumínio tipo E Ø 3/4" UNID. 8,00 7,00 56,00 

2.04 Condulete de alumínio tipo LR Ø 3/4" UNID. 12,00 7,00 84,00 

2.05 Condulete de alumínio tipo T Ø 3/4" UNID. 54,00 7,00 378,00 

2.06 Braçadeira tipo U Ø 3/4 UNID. 100,00 0,47 47,00 

2.07 Bucha nylon S8 UNID. 400,00 0,13 52,00 

2.08 Conector parafuso fendido bimetálico #25 mm² UNID. 5,00 6,96 34,80 

2.09 Eletroduto pesado ou canaflex 1.1/2" M 70,00 3,70 259,00 

2.10 Eletroduto PVC roscável 3/4" M 300,00 3,98 1.194,00 

2.11 Eletroduto PVC flexível parede grossa Ø1" M 130,00 2,25 292,50 

2.12 Eletroduto PVC flexível parede grossa Ø3/4" M 230,00 1,55 356,50 

2.13 
Fita Isolante PVC, antichama, preta - 19x20 (Referência 
Pirelli ou 3M) 

RL 5,00 22,00 110,00 

2.14 
Fita Isolante autofusão a base de Borracha EPR - 
19mmx10mt (Referência Pirelli ou 3M) 

RL 3,00 27,00 81,00 

2.15 Tubo de PVC branco Ø 50mm M 3,00 7,00 21,00 

VALOR ESTIMADO DO LOTE - R$ 3.251,40 

 
 

LOTE 03 (três) – 11 (onze) itens LOTE EXCLUSIVO ME/EPP/EQUIPARADAS SIM 

Item Descrição Unid. Quant. Unitário Total 

3.01 Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN - 13A UNID. 5,00 28,90 144,50 

3.02 Disjuntor Unipolar termomagnético - DIN 13 A UNID. 5,00 7,20 36,00 

3.03 Interruptor paralela - 1 tecla UNID. 4,00 11,90 47,60 

3.04 Interruptor simples - 1 tecla UNID. 3,00 8,50 25,50 

3.05 Interruptor simples - 2 teclas separadas UNID. 7,00 16,20 113,40 

3.06 Interruptor simples - 3 teclas separadas UNID. 1,00 22,95 22,95 

3.07 Interruptor simples e paralelo - 2 teclas UNID. 1,00 19,10 19,10 

3.08 Parafuso Autoatarrachante para bucha S8 UNID. 400,00 0,29 116,00 

3.09 

Quadro distribuição chapa pintada - embutir - trifásico 
barramento 100ª - Disjuntor geral trifásico 70ª - 4 disjuntor 
bipolar 13A- 2 Disjuntor bipolar 20A-8 contator bipolar 16A- 
8 interruptor horário 16A 

UNID. 1,00 3.800,00 3.800,00 

3.10 Tampão para CP ZA  UNID. 3,00 55,00 165,00 

3.11 Tampão para CP ZB  UNID. 1,00 221,00 221,00 

VALOR ESTIMADO DO LOTE - R$ 4.711,05 
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ANEXO I 

Descrição do Objeto/Termo de Referência (continuação) 

Processo Licitatório nº 10/2018 Pregão Presencial nº 07/2018 

 
 

LOTE 04 (quatro) – 03 (três) itens LOTE EXCLUSIVO ME/EPP/EQUIPARADAS SIM 

Item Descrição Unid. Quant. Unitário Total 

4.01 
Poste Reto Galv.  Fogo escalonado, pintura anticorrosiva 
5MT 

UNID. 5,00 1.984,00 9.920,00 

4.02 Cantoneira para fixação projetor em poste aço  UNID. 5,00 229,00 1.145,00 

4.03 Abraçadeira metálica para poste aço  UNID. 5,00 20,00 100,00 

VALOR ESTIMADO DO LOTE - R$ 11.165,00 

 
 

LOTE 05 (cinco) – 01 (um) item LOTE EXCLUSIVO ME/EPP/EQUIPARADAS SIM 

Item Descrição Unid. Quant. Unitário Total 

5.01 
Lanterna Colonial Ouro Preto decorativa para cima 
torre(H50xl34) ouro velho 

UNID. 38,00 410,19 15.587,22 

VALOR ESTIMADO DO LOTE - R$ 15.587,22 

 
 

LOTE 06 (seis) – 01 (um) item LOTE EXCLUSIVO ME/EPP/EQUIPARADAS SIM 

Item Descrição Unid. Quant. Unitário Total 

6.01 
Lâmpada Led bulbo E27 A60 1030 lumens 3000k bivolt 
IRC>80 210 graus 

UNID. 38,00  36,66  1.393,08  

VALOR ESTIMADO DO LOTE - R$ 1.393,08 

 
 

LOTE 07 (sete) – 01 (um) item LOTE EXCLUSIVO ME/EPP/EQUIPARADAS SIM 

Item Descrição Unid. Quant. Unitário Total 

7.01 
Luminária de embutir recuada 45 
graus(208x208mm)01AR111 Led ouro velho textura 

UNID. 49,00 148,39 7.271,11 

VALOR ESTIMADO DO LOTE - R$ 7.271,11 

 

 

LOTE 08 (oito) – 01 (um) item LOTE EXCLUSIVO ME/EPP/EQUIPARADAS SIM 

Item Descrição Unid. Quant. Unitário Total 

8.01 
Lâmpada Led AR111 24 graus 720 lumens 2700k, bivolt 
IRC>80 dimerizável 

UNID. 49,00 171,32 8.394,68 

VALOR ESTIMADO DO LOTE - R$ 8.394,68 

 

 

LOTE 09 (nove) – 01 (um) item LOTE EXCLUSIVO ME/EPP/EQUIPARADAS SIM 

Item Descrição Unid. Quant. Unitário Total 

9.01 
Luminária de solo Led 3000 k, bivolt fonte integrada IRC>80 
15 lm/W 

UNID. 26,00 219,22 5.699,72 

VALOR ESTIMADO DO LOTE - R$ 5.699,72 
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ANEXO I 

Descrição do Objeto/Termo de Referência (continuação) 

Processo Licitatório nº 10/2018 Pregão Presencial nº 07/2018 

 

LOTE 10 (dez) – 02 (dois) itens LOTE EXCLUSIVO ME/EPP/EQUIPARADAS SIM 

Item Descrição Unid. Quant. Unitário Total 

10.01 
Projetor Led 30W bivolt 300K, preto 2250 lm 120 graus 
IRC>80  IP65 

UNID. 10,00 263,86 2.638,60 

10.02 
Luminária de solo Led 3000 k, bivolt fonte integrada IRC>80  
450 lumens 

UNID. 1,00 488,9 488,9 

VALOR ESTIMADO DO LOTE - R$ 3.127,50 

 

LOTE 11 (onze) – 01 (um) item LOTE EXCLUSIVO ME/EPP/EQUIPARADAS SIM 

Item Descrição Unid. Quant. Unitário Total 

11.01 
Projetor Led 100W bivolt 6000K, preto 6400 lm 120 graus 
IRC>80  IP65 

UNID. 9 1.090,00 9.810,00 

VALOR ESTIMADO DO LOTE - R$ 9.810,00 

 

LOTE 12 (doze) – 01 (um) item LOTE EXCLUSIVO ME/EPP/EQUIPARADAS SIM 

Item Descrição Unid. Quant. Unitário Total 

12.01 
Luminária de solo Led 3000 k, bivolt fonte integrada IRC>80  
1400 lumens 

UNID. 3 829 2.487,00 

VALOR ESTIMADO DO LOTE - R$ 2.487,00 

 

LOTE 13 (treze) – 01 (um) item LOTE EXCLUSIVO ME/EPP/EQUIPARADAS SIM 

Item Descrição Unid. Quant. Unitário Total 

13.01 
Balizador Led driver interno bivolt uso externo 6W, 3000K 
(75x160) com alojamento para alvenaria 

UNID. 23 529,66 12.182,18 

VALOR ESTIMADO DO LOTE - R$ 12.182,18 

 

LOTE 14 (quatorze) – 01 (um) item LOTE EXCLUSIVO ME/EPP/EQUIPARADAS SIM 

Item Descrição Unid. Quant. Unitário Total 

14.01 Projetor Led 210W, facho aberto 110 lm IP66 4000K UNID. 12 4.100,82 49.209,84 

VALOR ESTIMADO DO LOTE - R$ 49.209,84 

 

LOTE 15 (quinze) – 01 (um) item LOTE EXCLUSIVO ME/EPP/EQUIPARADAS SIM 

Item Descrição Unid. Quant. Unitário Total 

15.01 
Arandela de Led externa 028CI 5W  2700K, 400 lumens 
127, dimerizável 

UNID. 5 329,90 1.649,50 

VALOR ESTIMADO DO LOTE - R$ 1.649,50 

 

LOTE 16 (dezesseis) – 01 (um) item LOTE EXCLUSIVO ME/EPP/EQUIPARADAS SIM 

Item Descrição Unid. Quant. Unitário Total 

16.01 
Arandela Led sobrepor 5W, 450lumens 4000K, IRC>80, 
IP65, ângulo de abertura 100 graus 

UNID. 22 181,12 3.984,64 

VALOR ESTIMADO DO LOTE - R$ 3.984,64 
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ANEXO I 

Descrição do Objeto/Termo de Referência (continuação) 

Processo Licitatório nº 10/2018 Pregão Presencial nº 07/2018 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

O memorial descritivo e os projetos têm 

por objetivo exclusivo orientar a proposta 

de preços, quanto aos fins a que se 

destinam os materiais a serem ofertados 

pela licitante. 

 

PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA  

ENDEREÇO: AV. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74 

RESP. TÉCNICO: Antônio Sérgio de Carvalho 

                              Eng. Eletricista – CREA: 41.514/D 

FAEP – FASE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. 

 

APRESENTAÇÃO: 

O Presente memorial, refere-se ao projeto de implantação de iluminação externa e 

iluminação dos corredores conforme projeto luminotécnico da Arquiteta Joice de  Janeiro 

2017 (cópia anexa). 

 

QD-7 

Este quadro será instalado na parede na área externa próximo ao padrão de medição da 

CEMIG. 

Tem a função de quadro de distribuição de circuitos e de comando da iluminação externa. 

O quadro possui barramento e disjuntor geral de 70A com  seis circuitos bipolar e reserva 

conforme indicado. 

No comando, possui 8 contatores bipolar, 8 interruptores  horário para controle da 

iluminação e 8 chaves de 3 posições que serão instaladas na porta do quadro para o 

comando manual.( Ver FL 2/3). 

Quadro com porta frontal, trinco e fechadura, Grau de Proteção: IP 54mínimo, classe de 

isolamento 600V. 

Barramento 3/8x1/8” – 30mm²-110A – 3Ø – 220V 

Caixa de aço nas dimensões 1000x800x200 mm (AxLxP), pintura eletrostática à pó na 

cor bege RAL 7032 e placa de montagem na cor Laranja RAL 2004. Bitola das chapas: 

16MSG.  embutir. 
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ANEXO I 

Descrição do Objeto/Termo de Referência (continuação) 

Processo Licitatório nº 10/2018 Pregão Presencial nº 07/2018 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

- CIRC 1:  Disjuntor termomagnético bipolar 13A  5KA  

- CIRC 2:  Disjuntor termomagnético bipolar 13A  5KA  

- CIRC 3:: Disjuntor termomagnético bipolar 13A 5KA 

- CIRC 4:  Disjuntor termomagnético bipolar 13A 5KA 

- CIRC 5:  Disjuntor termomagnético bipolar 20A 5KA 

- CIRC 6:  Disjuntor termomagnético bipolar 20A 5KA 

- CIRC 7:  Reserva  

- CIRC 8:  Reserva  

- CIRC 9:  Reserva  

- CIRC 10:Reserva  

 

 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA SUBTERRÂNEA  

A rede subterrânea para passagem dos circuitos  será construída utilizando tubulação 

rígida em PVC ou PEAD diâmetro conforme indicado no projeto, intercalado com caixa de 

passagem. 

Todos os circuitos da rede subterrânea serão com cabo de cobre com isolação composto 

de termoplástico a base de cloreto de polivinila, tipo BWF, 0,6/1KV e bitolas conforme 

mostrado no projeto. 

Circuito 1n – Constituído por  22  arandelas de sobrepor de 5W. A tubulação  que leva a 

fiação,  em parte será subterrânea  e onde as luminária estão instaladas a tubulação será 

flexível e embutida em alvenaria. 

Circuito 1o – Constituído por  9 projetores de 100W, serão fixados na tampa de concreto 

da caixa de alvenaria ( ver detalhe 3) que será instalada no piso. A alimentação sairá do 

QD-7  em tubulação subterrânea. 
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ANEXO I 

Descrição do Objeto/Termo de Referência (continuação) 

Processo Licitatório nº 10/2018 Pregão Presencial nº 07/2018 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Circuito 2p – Circuito formado por três projetores de led de 210W, fixados  em  poste reto 

galvanizado a fogo- 5mts. Serão fixados ao poste através de cantoneira própria . A 

alimentação sairá do QD-7  em tubulação subterrânea. 

Circuito 2q – Formado por dez projetores de led de 30W, embutidos  no solo (Ver Detalhe 

01), fiação embutida em tubulação subterrânea conforme projeto.  

Circuito 3r – Formado por dois postes  reto galvanizado a fogo 5mts, um com dois e outro 

com três projetores de led  210W. Um está próximo ao QD-7 e o outro do lado oposto, 

perto do portão de entrada. A alimentação será subterrânea conforme indicado. 

Circuito 3s – Este circuito possui três projetores de led de 210W, instalados  em  poste  

reto galvanizado de 5 mts e quatro projetores de led 100W  instalados no piso de 

grama.(Ver detalhe 03). A alimentação é subterrânea e vem do QD-7. 

Circuito 4t – Formado por cinco arandelas 028CI 2700k  de led 5W, de sobrepor  

instaladas  no muro. A tubulação  deverá ser embutida na parede. Fiação indicada no 

projeto. 

Circuito 4u – Este circuito possui nove luminárias de solo de led 3000K-15 lm/W  mais 

três luminárias de solo led 3000K, 1400 lumens e uma luminária de solo 3000K, 450 

lumens. A alimentação é subterrânea e vem do QD-7. 

Os circuitos onde o projetor ou luminária for embutido no piso, a emenda da fiação 

deverá ser soldada e protegida com fita de boa qualidade e fita de auto fusão. 

Iluminação corredor  no  térreo e corredor da biblioteca: A iluminação de teto será com 

luminária de embutir recuada 45º(208x208mm) 01AR111 de led 720 lumens-2700K, a 

tubulação deverá ser de PVC rígido fixada na alvenaria. (Depois será revestida com forro 

conforme projeto arquitetônico e luminotécnico de Janeiro de 2017 da arquiteta Joice. 

A iluminação projetada na parede será com luminária tipo lanterna colonial Ouro Preto 

(H50xL34) ouro velho. No local onde já existe iluminação ela será substituída por esta 

nova, e no local onde foi projetado, mas não tem luminária hoje, tem  que embutir 

tubulação e  instalar uma caixa 4x2”. 

No corredor do primeiro pavimento, será o mesmo processo, só que já existe forro e ele 

vai ser substituído. 
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ANEXO I 

Descrição do Objeto/Termo de Referência (continuação) 

Processo Licitatório nº 10/2018 Pregão Presencial nº 07/2018 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Os disjuntores referentes a estes circuitos, deverão ser instalados nos quadros 

existentes, e a fiação deverá ser toda substituída. 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 

Em todas as instalações, as marcas que não foram contempladas neste memorial ou nos 

projetos deverão ser indicadas pela FISCALIZAÇÃO, sempre levando em conta 

observações sobre materiais e equipamentos padronizados. 

Todas as tubulações e conexões deverão ser montadas, de modo que a marca fique 

visível para inspeção da FISCALIZAÇÃO. 

Demais marcas, vide projeto elétrico fornecido, se não contemplados no mesmo, deverão 

ser aprovadas pelo INMETRO, pelas normas da ABNT e da concessionária local e ou 

demais normas citadas, e pela FISCALIZÇÃO. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa 

qualidade. 

Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa 

técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 

Durante a obra será feito periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a se 

acumular no local. Competirá a empreiteira fornecer todo o ferramental, instalações 

provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos 

serviços contratados. 

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a 

obra, ou ainda caso se faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar a 

Fiscalização da Obra, ou o responsável indicado pela mesma para que a obra mantenha 

o mesmo padrão de qualidade, em todos os níveis. 

A contratada deverá montar os suportes, acessórios e complementos e materiais 

necessários às instalações elétricas, de modo a torná-las completas, sem falhas ou 

omissões que venham a prejudicar o perfeito funcionamento dos conjuntos. 
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ANEXO I 

Descrição do Objeto/Termo de Referência (continuação) 

Processo Licitatório nº 10/2018 Pregão Presencial nº 07/2018 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Serão de fornecimento da CONTRATADA, quer constem ou não nos desenhos referentes 

a cada um dos serviços, os seguintes materiais: 

- Materiais para complementação de tubulações, tais como: braçadeiras, parafusos, 

porcas e arruelas, arames galvanizados para fiação e guias, etc. 

- Materiais para complementação de  fiação, tais como: conectores, terminais, fitas 

isolantes, massas isolantes e de vedação, materiais para emendas e derivações, etc. 

- Materiais para uso geral, tais como: folhas de serra, brocas, ponteiros etc. 

- Todas as instalações deverão ser executadas com esmero e bom acabamento com 

todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente instalados em posição 

firmemente ligados  às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um 

conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa aparência. 

- Todos os equipamentos e materiais danificados durante o manuseio ou montagem, 

deverão ser substituídos ou reparados as expensas da CONTRATADA e à satisfação da 

FISCALIZAÇÃO. 

 

As discrepâncias porventura existentes entre os projetos, os memoriais e as 

especificações deverão ser apresentadas antecipadamente à FISCALIZAÇÃO, antes de 

sua execução, para decisão. 

Completadas as instalações deverá a CONTRATADA verificar a continuidade dos 

circuitos, bem como efetuar os testes de isolamento, para os quais deverá ser observada 

a NBR-5410, e deverá ser na presença da FISCALIZAÇÃO. 

Para todos os circuitos deverá haver equilíbrio de fases, a ser constatado pela 

FISCALIZAÇÃO na ocasião dos testes, e que caso não seja verificado deverá ser refeito 

pela CONTRATADA. 

Todas as provas e os testes de funcionamento dos aparelhos e equipamentos, serão 

feitos na presença da FISCALIZAÇÃO. 

Toda tubulação deverá ter as pontas aparadas ortogonalmente e deverão ser retiradas 

todas as rebabas. 

As curvas de 90º, deverão ser de raio longo. 
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ANEXO I 

Descrição do Objeto/Termo de Referência (continuação) 

Processo Licitatório nº 10/2018 Pregão Presencial nº 07/2018 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Os eletrodutos deverão ser cortados perpendicularmente ao eixo. 

Toda a tubulação elétrica, deverá estar limpa e seca, antes de serem instalados os 

condutores. 

Durante a construção e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de 

passagem, etc. deverão ser vedados com tampões e tampas adequadas. Estas 

proteções não deverão ser removidas antes da colocação da fiação. 

Os eletrodutos deverão ser unidos por meio de luvas. 

Os eletrodutos e/ou dutos serão instalados de modo a constituir uma rede contínua de 

caixa a caixa, na qual os condutores possam, a qualquer tempo, serem enfiados e 

desenfiados, sem prejuízo para seu isolamento e sem ser preciso interferir na tubulação. 

Deverão ser seguidas todas as recomendações e cuidados necessários à montagem de 

tubulações descritas nos manuais de instalação dos fabricantes e normas da ABNT. 

 

INSTALAÇÃO DE CONDUTORES ELÉTRICOS E DE SISTEMAS DIVERSOS: 

As cores padronizadas para fiação serão as seguintes: fases – vermelho ou preto; neutro 

– Azul; terra – verde ou verde/amarelo. 

A fiação e cabagem de baixa tensão serão executados conforme bitolas e tipos indicados 

nos memoriais descritivos e nos desenhos do projeto. 

As conexões e ligações deverão ser nos melhores critérios para  assegurar durabilidade, 

perfeita isolação e ótima condutividade elétrica. 

As emendas e derivações dos condutores deverão ser executadas de modo a 

assegurarem resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeitos e permanente 

por meio de conectores apropriados, as emendas serão sempre efetuadas em caixa de 

passagem com dimensões apropriadas. Igualmente o desencapamento dos fios, para 

emendas será cuidadoso, só podendo ocorrer nas caixas. 

Os condutores só poderão ter emendas nas caixas de passagem, devendo nesses 

pontos, serem devidamente isolados com fita de auto fusão e fita isolante plástica 

PIRELLI ou 3M, para cabos de baixa tensão, sendo as emendas devidamente 

estanhadas. 
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ANEXO I 

Descrição do Objeto/Termo de Referência (continuação) 

Processo Licitatório nº 10/2018 Pregão Presencial nº 07/2018 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

No caso de condutores serem puxados por métodos mecânicos, não deverão ser 

submetidos a tração maior que  a permitida pelo fabricante do cabo, responsabilizando-se 

a CONTRATADA pelo eventuais danos às características físicas e/ou elétricas do 

condutor. 

Todos os condutores deverão ter suas superfícies limpas e livres de talhos, recortes de 

quaisquer imperfeições. 

As ligações dos condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverão obedecer os 

seguintes critérios: 

- Fios de seção igual ou menor que 6 mm², sob pressão de parafuso, ou conforme 

determinado no projeto. 

- Condutores de seção maior que acima especificados, por conectores e terminais de 

compressão. 

 

NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS. 

As normas abaixo e ou suas sucessoras, bem como as demais não citadas neste e nos 

demais itens a seguir e que se referem ao objeto da obra deverão ser os parâmetros 

mínimos a serem obedecidos para sua perfeita execução. 

NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão 

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade 

ND 5.1 e 5.2 CEMIG. 

Os casos não abordados serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a manter o 

padrão de qualidade previsto para a obra em questão e de acordo com as normas 

vigentes nacionais ou internacionais, e as melhores técnicas preconizadas para o 

assunto. 

Ponte Nova, maio de 2018. 

 

(a) Antônio Sérgio de Carvalho 

Eng. Eletricista - CREA: 41514/D 
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ANEXO I 

Descrição do Objeto/Termo de Referência (continuação) 

Processo Licitatório nº 10/2018 Pregão Presencial nº 07/2018 

 

MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETÔNICO 

 
 
 
 
 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO DAS  
FACHADAS DA CÂMARA MUNICIPAL  

DE PONTE NOVA / MG 
 
 

 
 

 



 

Edit_Prc10-2018_MaterialEletrico..................................................................................................................................... .............................................Página: 24 

ANEXO I 

Descrição do Objeto/Termo de Referência (continuação) 

Processo Licitatório nº 10/2018 Pregão Presencial nº 07/2018 

 

MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETÔNICO 
 
 
 
 

CONCEITOS BÁSICOS 
 
 

• Fluxo luminoso (lm - lúmens): 
 É a quantidade de luz que uma lâmpada produz;  
 
 

• Iluminância (E – lux): 
 É a quantidade de luz que inside numa determinada  área.  
 
 

• Eficiência luminosa (ŋ – eta): 
 É a relação entre o fluxo luminoso total emitido por uma fonte de luz, em lúmens, e a potência por ela absorvida, em  watts.  
 
 

• Temperatura de cor correlata (TCC - ° K): 
É o termo que descreve a aparência de cor de uma lâmpada quando acesa. As lâmpadas de 3.100 K ou menos, são chamadas de 
aparência “quente”; lâmpadas com temperatura de cor entre 3.100 K e  4.000 K são chamadas de aparência “neutra” lâmpadas com 
mais de 4.000 K são consideradas de aparência “fria”. Lâmpadas mais frias com tons de  azuis são mais indicadas para lojas de 
modas enquanto as lâmpadas quentes amareladas são agradáveis e confortáveis ao ser humano. 
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ANEXO I 

Descrição do Objeto/Termo de Referência (continuação) 

Processo Licitatório nº 10/2018 Pregão Presencial nº 07/2018 

 

MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETÔNICO 
 

 
 
 

• Índice de reprodução de cor ( IRC): 
 Indica quão semelhante a cor do objeto se mostra  quando iluminado por uma fonte de luz. Para um IRC = 100, todas as cores têm uma 
ótima aparência. Para menores valores de IRC, tem-se piores rendimentos de cor em uma superfície iluminada.  Contudo, o IRC não 
é o fator chave para um projeto de iluminação pública, a menos que o tema a ser iluminado seja altamente dependente da cor para sua 
compreensão, como no caso de elementos decorativos importantes de uma fachada. 
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ANEXO I 

Descrição do Objeto/Termo de Referência (continuação) 

Processo Licitatório nº 10/2018 Pregão Presencial nº 07/2018 

 

MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETÔNICO 
 
 

Cabe ao projetista, tomar algumas decisões com relação ao que se quer enfatizar. Na iluminação das vias de tráfego por 
exemplo, as lâmpadas vapor de sódio a alta pressão são excelentes, pois apesar de possuírem um baixo IRC são altamente eficientes 
além de apresentarem uma cor amarelada que é  confortável para o motorista, já que a visão humana  é mais sensível ao 
espectro amarelo. 

 
 

INTRODUÇÃO: 

 

No Brasil, a Arquitetura Colonial é definida como arquitetura realizada no atual território brasileiro desde 1500 até a 
independência em 1822. Reflete a influência portuguesa, com adaptações ao clima tropical. As tipologias arquitetônicas residenciais 
eram a casa térrea e o sobrado, ambas construídas sobre os limites laterais e frontais do terreno, com padronização de suas plantas. 
A importância do legado arquitetônico e artístico colonial no Brasil é atestada pelos conjuntos e monumentos desta origem que foram 
declarados Patrimônio Mundial pela UNESCO. Estes são os centros históricos de Salvador, Ouro Preto, Olinda, Diamantina, São Luis 
do Maranhão, Goiás Velho, o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos em Congonhas do Campo e as ruínas das Missões Jesuíticas 
Guarani em São Miguel das Missões. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DA ARQUITETURA COLONIAL: 
 

 Telhado: uma das características da cobertura das casas deste período são as várias quedas d’água e inclinação, que tinham como 
intuito principal o rápido escoamento da água da chuva.  
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ANEXO I 

Descrição do Objeto/Termo de Referência (continuação) 

Processo Licitatório nº 10/2018 Pregão Presencial nº 07/2018 

 

MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETÔNICO 
 
 

 Colunas: o item além de garantir sustentação para o telhado costumava ser usado no momento de criar uma extensão com varanda 
na frente da casa.  

 
 

 Simetria: característica bem comum do estilo, já que detalhes da arquitetura eram repetidos, fielmente, na construção para seguir o 
rigor métrico.  
 

 Janelas: uma quantidade considerável da estrutura era usada para garantir iluminação na casa. O modelo mais comum era com 
vidros e  parte externa de madeira no modelo veneziano. 

 
 

OBJETIVO: 

 

O presente projeto visa atender aos usuários da Câmara Municipal de Ponte Nova através de um sistema de iluminação que 

melhore a estética e proporcione maior satisfação e conforto nas atividades noturnas. 

 

 

PROJETO LUMINOTÉCNICO: 

                                                                                             
Para iluminação da Câmara Municipal de Ponte Nova, serão utilizados: 
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ANEXO I 

Descrição do Objeto/Termo de Referência (continuação) 

Processo Licitatório nº 10/2018 Pregão Presencial nº 07/2018 

 

MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETÔNICO 
 

 
49 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR RECUADA 45º (208x208mm) 01AR111 LED ouro velho 
textura. 
49 - LÂMPADA LED AR111 24º 720 lumens 2700k bivolt IRC>80 dimerizável.  
 

 

 
 
 

 
38 - LANTERNA COLONIAL Ouro Preto decorativa para cima torre (H50xL34) ouro velho. 
38 - LÂMPADA LED bulbo E27 A60 1030 lumens 3000k bivolt IRC>80 210°. 
 

 

 
 
 

 
26 - LUMINÁRIA DE SOLO LED 3000k bivolt fonte integrada IRC>80 15 lm / W. 
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ANEXO I 

Descrição do Objeto/Termo de Referência (continuação) 

Processo Licitatório nº 10/2018 Pregão Presencial nº 07/2018 

 

MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETÔNICO 
 

 
10 - PROJETOR LED 30W bivolt 3000k preto 2250 lm 120° IRC>80 IP65. 
 

 
 

 
 

 
23 - BALIZADOR LED driver interno bivolt uso externo 6W 3000k (75x160) com alojamento 
para alvenaria. 
 

 
 

 
 

05 - POSTE RETO galvanizado a fogo escalonado pintura anticorrosiva (altura a definir). 
12 - SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO REFLETOR LED. 
12 - PROJETOR LED 210W facho aberto 110 lm/W IP66 4000K. 
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ANEXO I 

Descrição do Objeto/Termo de Referência (continuação) 

Processo Licitatório nº 10/2018 Pregão Presencial nº 07/2018 

 

MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETÔNICO 
 

 
 
09 - PROJETOR 100W bivolt 6000k preto 6400 lm 120° ICR>80 IP65. 
 

 

 
 
 
 

 
03 - LUMINÁRIA DE SOLO LED 3000K bivolt fonte integrada IRC>80 1400 lumens. 
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ANEXO I 

Descrição do Objeto/Termo de Referência (continuação) 

Processo Licitatório nº 10/2018 Pregão Presencial nº 07/2018 

 

MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETÔNICO 
 

 
 
01 - LUMINÁRIAS DE SOLO LED 3000K bivolt fonte integrada IRC>80 450 lumens. 
 

 
 
 
 

 

 
05 - ARANDELA LED externa 028CI 5W 2700k 400 lumens 127 dimerizável. 
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ANEXO I 

Descrição do Objeto/Termo de Referência (continuação) 

Processo Licitatório nº 10/2018 Pregão Presencial nº 07/2018 

 

MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETÔNICO 
 

 
22 - ARANDELA SOBREPOR 5W 450 lumens 4000k IRC>80 IP65 ângulo de abertura 100º. 
 

 
 

 
 
 

 
17 - Pontos para letreiro iluminado “Câmara de Ponte Nova”. Iluminação temática 
(mudança de cores). 
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ANEXO I 

Descrição do Objeto/Termo de Referência (continuação) 

Processo Licitatório nº 10/2018 Pregão Presencial nº 07/2018 

 

MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETÔNICO 
 

As lâmpadas utilizadas terão potências diferentes, criando efeitos de iluminação e destaque em algumas áreas através da mudança na 
intensidade de luz. 

 
 

TEMPERATURA DE COR X IMAGEM URBANA 
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ANEXO I 

Descrição do Objeto/Termo de Referência (continuação) 

Processo Licitatório nº 10/2018 Pregão Presencial nº 07/2018 

 

MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETÔNICO 
 

 
ILUMINAÇÃO E IMAGEM URBANA (Teatro Municipal – Rio de Janeiro) 
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ANEXO I 

Descrição do Objeto/Termo de Referência (continuação) 

Processo Licitatório nº 10/2018 Pregão Presencial nº 07/2018 

 

MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETÔNICO 
 

ILUMINAÇÃO E IMAGEM URBANA (Teatro Municipal – Rio de Janeiro) 
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ANEXO I 

Descrição do Objeto/Termo de Referência (continuação) 

Processo Licitatório nº 10/2018 Pregão Presencial nº 07/2018 

 

MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETÔNICO 
 
 

ILUMINAÇÃO NA COPA DAS ÁRVORES 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

                                               (nome/razão social)                          com endereço/sede na 

(Rua/Av.) _____________________________________________ n° ____________, 

(bairro) _____________________________, (cidade/UF) 

________________________________, CNPJ nº ____________________________, 

inscrição estadual n° ____________________, telefone _______________, correio 

eletrônico ___________________________________, representada por seu 

(cargo/função) ___________________________, o Sr.(a) _______________________ 

__________________________________, CPF nº ____________________, nos termos 

do Edital referente ao Processo Licitatório nº 10/2018 – Pregão Presencial nº 07/2018, 

propõe os preços e condições a seguir: 

Lote Item Descrição/Marca/Modelo Unid. Quant. 
Valor 

Unit.  

Valor Total 

       

      

      

Item Valor Unitário por extenso 

  

  

  

 

a) Forma e Prazo de Execução: Conforme edital. 

b) Pagamento: Após entrega/instalação, no prazo máximo de 10 (dez) dias após 

apresentação da respectiva Nota Fiscal, conforme edital. 

c) Todas as despesas, inclusive fretes, impostos etc., estão inclusos no preço. 

d) Declaro haver recebido da Câmara o Edital e seus anexos, estando ciente de suas 

normas e exigências, que aceitamos da forma como propostas. 

e) Dados Bancários: Banco: ............. Agência: .................... Conta nº.............................. 

 (Local, Data) 

 

Nome por Extenso/Assinatura 
Identidade/CPF 
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ANEXO III 

MODELO DE DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO 

 

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ 

sob n° ________________, Insc. Estadual N° ______________, com sede na cidade de 

________________________________, na Rua/Av. ________________________ 

____________________________________, N° _______ representada pelo(a) Sr.(a) 

___________________________________________________, (citar o cargo) 

______________________________________________, CREDENCIA o(a) Sr.(a) 

__________________________________________________, portador da Carteira de 

Identidade n° ___________________, CPF N°: ______________________, para 

representá-la perante à Câmara Municipal de Ponte Nova - MG, no Processo Licitatório 

n° 10/2018 - Modalidade Pregão Presencial n° 07/2018, podendo se manifestar, 

interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias, rubricar propostas e assinar 

atas. 

 

(Local, Data) 

 

 

 

Nome por extenso/Assinatura 

Identidade/CPF 

 

 

OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO 
FORA DOS ENVELOPES 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

 

A empresa _________________________________________________________, 

CNPJ nº: ____________________________, por seu representante legal infra-assinado, 

declara para fins do disposto no artigo 27, inciso V da Lei Federal 8.666/93, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. 

[   ] Ressalva entretanto que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 

aprendiz. 

 

 

(Local, Data) 

 

 

 

Nome por extenso/Assinatura 

Identidade/CPF 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 

 

 

A empresa _________________________________________________________, 

CNPJ nº: ____________________________, por seu representante legal infra-assinado, 

declara, para os fins que se fizerem necessários e nos termos da legislação vigente, não 

existir motivos ou razões que a impeçam de contratar com órgãos ou entidades públicas. 

Declara, ainda, que seus sócios não estão impedidos de contratar com a administração 

pública, seja por decisão judicial ou administrativa, tampouco incorrem nas hipóteses 

legais de vedação à participação em quadro societário de empresas. 

Declara também que atende aos requisitos de habilitação previstos no Edital referente ao 

Processo Licitatório nº 10/2018, Modalidade Pregão Presencial nº 07/2018. 

 

 

(Local e data) 

 

 

 

Nome por Extenso/Assinatura 

Cargo do Responsável/CPF 

 

 

OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO 
FORA DOS ENVELOPES 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

__________________(nome/razão social)_________________, CPF/CNPJ nº 

____________________, com sede na _____________________(endereço completo – 

Rua/Av, nº, bairro, CEP, cidade, UF)_______________________, por intermédio de seu 

representante legal por seu representante legal infra-assinado, declara, para fins do 

disposto no Edital de Licitação referente ao Processo Licitatório nº 10/2018 – Pregão 

Presencial nº 07/2018, sob as sanções administrativas e penais cabíveis, que esta 

empresa, na presente data é considerada: 

[     ] MICROEMPRESA,  conforme Inciso I,  art. 3º  da  Lei  Complementar  Federal 

nº 123/2006; 

[  ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006; 

[     ] MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. 

 

Declaramos, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do 

artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

(Local e data) 

 

Nome por Extenso/Assinatura 

Cargo do Responsável/CPF 
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ANEXO VII 

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 

 

MINUTA 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA, com sede na Av. Dr. Cristiano de Freitas 

Castro, 74 - Centro, Ponte Nova - MG, Inscrita no CNPJ sob nº 21.087.648/0001-17, Insc. 

Estadual ‘isento’, nos termos do Processo Licitatório nº 10/2018 – Pregão Presencial 

nº 07/2018, autoriza à empresa ________________________________________, CNPJ 

nº _________________, Inscrição Estadual nº _____________, NIRE nº ____________, 

com sede na ______________________________, bairro ___________, CEP 

__________, cidade/UF ____________________, telefone ______________, correio 

eletrônico __________________________________, a fornecer os equipamentos a 

seguir especificados: 

 

Descrição Valor Unitário Valor Total 

 

 

  

Valor Total   

Condições de Entrega: Imediata, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do 

recebimento da autorização. 

Dotação Orçamentária:  

Funcional-programática:  

Natureza da Despesa:  

 

Pagamento: No prazo máximo de 10 (dez) dias, após entrega definitiva e apresentação 

da Nota Fiscal. 

Garantia: . 

Ponte Nova,      de             de      . 

 

 

Presidente da Câmara 


