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       AVISO 

 

LICITAÇÃO Nº 039/2015 

 

TOMADA DE PREÇOS N. º 002/2015 
 

 
Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reforma e ampliação dos 

quadros elétricos de distribuição e barramento  de baixa tensão (BT) da subestação de energia elétri-

ca,da sala do gerador de emergência e instalação de uma malha de terra a ser conectada à existente lo-

calizados no subsolo edifício sede deste Poder, conforme memorial descritivo,  relação de materiais e 

plantas  constantes no Anexo I. 

Tipo de Licitação: Menor Preço Global 

RECURSOS: 01.031.0001.0461-Coordenação da Ação Legislativa, 3.3.90.39-Outros Serviços de Tercei-

ros -Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso: 0101 

Abertura: Dia 07.10.2015   às     8:30 horas. 

Local: Palácio Governador João Alves Filho, Av. Ivo do Prado, s/n, Sala da Licitação, 2º andar. 

Cópia completa do presente Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico www.al.se.gov.br 

e/ou na Sala da Comissão Permanente de Licitação no 2º andar do endereço acima. 

 

                                             Aracaju/SE, 21 de setembro de 2015.        

 

    Denise Vasconcelos G.Bendocchi 

              Presidente da CPL                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.al.se.gov.bre/ou
http://www.al.se.gov.bre/ou
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 

LICITAÇÃO Nº  039/2015 

TOMADA DE PREÇOS  Nº 002/2015 

 

 

Razão Social: ______________________________________________________ 

 
Nome Fantasia : ____________________________CNPJ Nº: _________________ 
 
E-mail: ___________________________________________________________ 
 

Cidade: ______________________________       Estado: ___________ 

 

Telefone :(    )___________________    Fax: (    )_______________________. 

 

Pessoa para contato:_________________________________________________. 

 

Retiramos cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada, através do acesso à pagi-

na http://www.al.se.gov. que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de reforma e ampliação dos quadros elétricos de distribuição e barramento  de baixa tensão 

(BT) da subestação de energia elétrica,da sala do gerador de emergência e instalação de uma malha de 

terra a ser conectada à existente localizados no subsolo edifício sede deste Poder, conforme memorial 

descritivo,  relação de materiais e plantas  constantes no Anexo I.  

 

Local: ____________________, ____ de _______________ de 2015. 

 

________________________________ 

Assinatura 

 

Senhor Licitante, 

Visando comunicação futura entre a Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe e as empresas lici-

tantes,solicito aos interessados  o preenchimento do recibo de retirada do edital, remetendo-o à Comis-

são Permanente de Licitação por meio do fax (79) 3216-6821 ou para o e-mail: deniseb@al.se.gov.br. 

O encaminhamento deste recibo, antes da abertura da sessão, garante a empresa à comunicação futura, 

em caso de alteração de datas ou no conteúdo do Edital. 

Informo que a comunicação de eventuais retificações no instrumento convocatório, bem como infor-

mações adicionais sobre a presente licitação, será repassada a todos os licitantes que nos remeteram o 

presente recibo, ressaltando também que a não remessa exime a Presidente da CPL  de qualquer res-

ponsabilidade acima mencionada. 

 

Aracaju, 21 de setembro de 2015. 

 

Denise Vasconcelos Gama Bendocchi 

Presidente da CPL/AL 

 

 

 

 

 

 

http://www.al.se.gov/
mailto:deniseb@al.se.gov.br
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INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO  

  

QUADRO RESUMO 
 

I – Identificação da Licitação: 

 

LICITAÇÃO Nº 039/2015 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015 

ÓRGÃO INTERESSADO: Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe. 

 

C.G.C. /MF nº 13.170.840/0001-44. 

 

TIPO: Menor Preço Global, ficando estabelecido o preço estimado em R$ 282.000,00 (duzentos e 

oitenta e dois mil reais) constante no Anexo I do Ato Convocatório.  

 

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, através da Comissão Permanente de Licitação, institu-

ída pelo Ato nº 22.648, de 03 de julho de 2015 e autorizada através do Ato nº 22.650, de 23 de junho 

de 2015, torna público, a TOMADA DE PREÇOS, do Tipo Menor Preço Global, para contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços de reforma e ampliação dos quadros elétricos de distri-

buição e barramento  de baixa tensão (BT) da subestação de energia elétrica,da sala do gerador de 

emergência e instalação de uma malha de terra a ser conectada à existente localizados no subsolo edi-

fício sede deste Poder, conforme memorial descritivo,  relação de materiais e plantas  constantes no 

Anexo I, de acordo com o que determina as Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/93 revisada e atualizada, 

Lei Federal nº 10.192 de 14.02.2001,  Lei Estadual nº 5.848 de 16/03/06, pelas cláusulas e condições 

deste ato convocatório. 

II – Recebimento dos Envelopes: 
Data: 07.10. 2015 

Horário: 8:30 horas 

Local: Avenida Ivo do Prado s/nº, “Palácio Governador João Alves Filho”, 2º andar, Sala da Licitação. 

 

III –DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO  
\Constitui objeto da Presente Licitação a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

de reforma e ampliação dos quadros elétricos de distribuição e barramento  de baixa tensão (BT) da 

subestação de energia elétrica,da sala do gerador de emergência e instalação de uma malha de terra a 

ser conectada à existente localizados no subsolo edifício sede deste Poder, conforme memorial descri-

tivo,  relação de materiais e plantas  constantes no Anexo I. 

1.2. Para execução dos serviços  do acima descritos deverão ser observados: 

a)O memorial descritivo do projeto proposto de reforma,  deverá  ser lido,  bem como, as notas cons-

tantes em plantas; 

b) A grade de proteção do novo cubículo não consta da relação de materiais anexados ao projeto, sen-

do liberalizado o seu design por parte do executor, devendo, entretanto, ser respeitado o material de 

fabricação em alumínio;  

c) O trecho de calhas em alvenaria a ser instalado, sobreposto ao piso da subestação, não está contem-

plado na relação de materiais anexados ao projeto; 

d) Em nenhuma circunstância deverá ser promovida a quebra ou furação do piso da subestação ou da 

sala dos geradores; 
e) Os dispositivos relacionados na planilha de materiais com código de referência de alguns fabrican-
tes, poderão ser substituídos por similares respeitando as características técnicas que os parametrizam. 
1.2.1. se para execução dos serviços acima descritos for necessário corte de energia, os mesmos deve-

rão ser executados de segunda a sexta, a partir das 22 horas até as 6 horas, e/ou aos sábados e domin-

gos. 
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1.3. Quando da conclusão dos serviços serão entregues: 
a) novo quadro geral de barramento de baixa tensão para circuitos normais; 
b) novo quadro geral de barramento de baixa tensão para circuitos de emergência; 

c) nova  malha de aterramento. 

1.3.1- Além dos serviços acima descritos, será fixado um quadro de vidro dentro da subestação con-

tendo o diagrama uniflar geral, endereçamento, identificações dos circuitos e fornecimento de planta 

atualizadas das instalações elétricas da subestação e do gerador de emergência.  

1.4 Quando da execução dos serviços deverão ser obedecidas pela licitante vencedora  as normas de 

segurança em vigor, devendo ser apresentados Certificação de Treinamento em Segurança (NR 10), 

Análise Preliminar de Risco (APR), fichas de recebimento de Materiais de Segurança, que deverão fi-

car à disposição da fiscalização dos serviços, bem como atender às normas estabelecidas pela Associa-

ção Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e às Especificações constantes no  Memorial Descritivo e 

Plantas que constituem o Projeto Executivo em anexo– Anexo I. 

 

IV – Informações: 
Os interessados poderão obter quaisquer informações através da Comissão de Licitação, de Segunda à 

Sexta-feira, das 7:30 às 12:30 horas, no endereço supra-indicado, ou pelos telefones: (079) 3216-6821 

e 3216-6807. 

 

V- Da Entrega do Edital: 
O Edital será disponibilizado no endereço eletrônico www.al.se.gov.br e/ou mediante gravação em 

CD-Rom ou Pen Drive da própria licitante na Sala da Comissão Permanente de Licitação deste Poder. 

 

VI – Classificação Orçamentária: 
Para atender as despesas decorrentes desta licitação, serão utilizados os recursos provenientes de: 

 Unidade Orçamentária: 01.031.0001.0461 – Coordenação da Ação Legislativa.   

 Classificação de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica 

c)   Fonte de Recursos: 0101.   

 

VII- Forma de pagamento 
O pagamento será efetuado de acordo com o eventograma físico-financeiro, até o 5º dia útil do mês 

subseqüente, mediante apresentação no protocolo deste Poder Legislativo, da documentação hábil à 

quitação, devidamente atestada pelo Diretor Administrativo e pelo responsável técnico indicada por 

esta Casa, a referida nota deverá ser  apresentada  no protocolo deste Poder Legislativo, acompanhada 

da documentação hábil à quitação. 

 
VIII - Prazo da Prestação dos Serviços: 
O prazo máximo de execução dos serviços objeto desta licitação será de 60(sessenta) dias consecuti-
vos, contados a partir da assinatura do contrato pelo licitante vencedor, podendo ser prorrogado moti-
vadamente  a critério e conveniência da CONTRATANTE nos termos do Artigo 57, II da Lei nº 
8.666/93, em sua atual redação, mediante Termo Aditivo, devendo ser obedecido os prazos e evento-
gramo estabelecidos no Projeto Executivo de Reforma , constante no Anexo I do Edital.  
 
IX - Do Aceite: 
Será constituída uma Comissão composta pelo Diretor Administrativo e pelo responsável técnico de-

signado por esta Casa, para atestar a fiel execução dos serviços licitados, conforme previsto no Anexo 

I. 

 

X – Multa de Mora: 
1% (um por cento) do valor do empenho, por dia de atraso. O atraso superior a 30 (trinta) dias conse-

cutivos será considerado como inexecução total do contrato. 

 

XI – Prazo de Retirada da Nota de Empenho: 
Convocado, o licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para retirar a nota de empenho, 

como previsto no art. 64 da Lei nº 8.666/93. 

http://www.al.se.gov.br/
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XII- Prazo de Validade das Propostas 
O prazo de validade das propostas não será inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data 

fixada para o recebimento das mesmas. 

 

 

Aracaju/SE, 21 de setembro de 2015. 

 

 

                                               Denise Vasconcelos Gama Bendocchi 

Presidente da CPL/Assembleia Legislativa 
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LICITAÇÃO Nº 039/2015 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015 
 

CONDIÇÕES GERAIS. 
 

 ANEXOS 
Integram o instrumento convocatório: 

 ANEXO I- Formulário Padronizado de Propostas contendo Quantitativos e Preços Máximos, Es-

pecificação Técnica e Planta; 

 ANEXO II – Declaração de Submissão ao Edital 

 ANEXO III - Modelo de Procuração; 

 ANEXO IV-  Modelo de Atestado de Vistoria; 

 ANEXO V-  Modelo de Termo de Aceite; 

 ANEXO VI -  Modelo de Declaração que não emprega Menor  

 ANEXO VII- Modelo de Declaração de Enquadramento como Micro empresa ou Empresa de 

Pequeno Porte  

 ANEXO VIII-  Modelo  de  Declaração  aos Requisitos de Habilitação. 

 ANEXO IX- Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos; 

  ANEXO X- Minuta de Contrato 

 

 PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

2.1 Poderão participar da licitação os interessados cadastrados na correspondente especialidade no 

cadastro do Estado (SEAD) ou que atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento, que 

manifestarem seu interesse até o 3º dia anterior a data do recebimento dos envelopes. 

2.2 O licitante poderá acompanhar os atos públicos da licitação, neles manifestar-se, solicitar esclare-

cimentos, consignar em ata o que lhe convier, bem como apresentar as impugnações e interpor os re-

cursos previstos em lei: 

a) Pessoalmente, no caso de pessoa física; 

b) Através de seu representante legal, no caso de pessoa jurídica, com poderes para intervir nas fases 

do procedimento licitatório, o qual deverá apresentar cópia autenticada do contrato social, estatuto 

ou eventual alteração, que comprove a sua representação; ou. 

c) Através de procurador, que deverá apresentar instrumento procuratório que lhe confira poderes pa-

ra a prática dos atos supramencionados, conforme consta no Anexo III deste edital. 

2.2.1 Em todos os casos, o licitante, representante ou procurador deverá apresentar documento de iden-

tidade de fé pública. 

2.2.2 A procuração por instrumento particular,  outorgada por pessoa jurídica, deverá ser acompanhada 

de cópia autenticada do respectivo contrato social, estatuto ou eventual alteração, que comprove a re-

presentação legal do seu signatário. 

2.3 Os interessados que não atenderem às exigências deste item não poderão se manifestar, resguarda-

do apenas o direito de acompanhar a licitação como ouvintes. 

2.4 Não serão admitidos a esta licitação os suspensos ou impedidos de licitar, bem como os que estive-

rem em regime de falência, concordata ou insolvência civil. 

  

 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO  

 A proposta e documentação deverão ser entregues no local indicado no Item II do Quadro Resumo, 

lacrados, contendo na face externa os seguintes dizeres: 

Envelope A 
Proposta  Financeira da (nome da Empresa) 

Licitação nº 039/2015 – Tomada de Preços n. º 002/2015 
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Envelope B 
Documentos de Habilitação da (nome da Empresa) 

Licitação nº 039/2015 – Tomada de Preços n. º 002/2015 

 

 Os documentos deverão ser apresentados em: 

I - original; 

II - fotocópias autenticadas; 

III - fotocópias não autenticadas, acompanhadas dos originais dentro do mesmo envelope, os quais se-

rão devolvidos após  conferência, ou ainda ; 

IV- por publicação em órgão da imprensa. 

 

04- TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

4.1 – O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte e às microempresas de que 

trata a Leis Complementares 123/2006 e 147/2014  deverá seguir o procedimento descrito a seguir: 

4.1.1 – Os licitantes deverão informar no ato da entrega dos envelopes, a sua condição de microempre-

sa ou empresa de pequeno porte (Anexo VII). 

4.1.2 – Ao final da sessão pública, durante o tempo destinado às considerações finais, a presidente da 

Comissão de Licitação verificará a condição da empresa detentora do menor preço, através da condi-

ção proposta nas LC 123/2006 e 147/2014  .  

4.1.3 – Caso a empresa detentora da proposta de menor valor não possua a condição de empresa de 

pequeno porte ou microempresa, a presidente da Comissão deverá verificar se há alguma proposta 

ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte no intervalo de até 5% (cinco por cento) su-

perior em relação ao menor preço. 

4.1.4 – Havendo proposta na situação descrita acima, considera-se o certame empatado, possuindo as 

microempresas ou empresas de pequeno porte preferência de contratação, conforme as leis comple-

mentares 123/2006 e 147/2014. Nesse caso, a presidente da Comissão identificará a proposta da micro 

ou pequena empresa no intervalo de até 5%, ainda no tempo destinado às considerações finais. 

4.1.5– Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às micro e 

pequenas empresas um prazo adicional de 2 (dois) dias úteis para a regularização da documentação, 

contados a partir da notificação da irregularidade pela presidente da Comissão. O prazo de 2 (dois) dias 

úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver manifestação expressa do interessado antes do 

término do prazo inicial. 

5.PROPOSTA FINANCEIRA (Envelope A) 

 

5.1.A proposta financeira deverá ser apresentada em envelope fechado e lacrado em duas vias, sem 

rasuras, emendas, omissões ou entrelinhas, devidamente assinadas e rubricadas em todas as folhas pelo 

representante legal ou procurador do licitante. Deverá ser cotada em moeda corrente e conter: 

a)Razão social, endereço, telefone, CNPJ e inscrição municipal; 

b)A descrição completa contendo a especificação dos serviços, prazo de execução, validade da propos-

ta, indicando o valor global proposto, obedecendo às planilhas constantes do Anexo I;  

c)Preço global da proposta em algarismo e por extenso; 

d)Prazo de execução dos serviços não superior constante no cronograma físico-financeiro. 

5.2 Podendo também a critério do Licitante ser apresentada em papel timbrado do mesmo, em duas 

vias, contendo todos os elementos constantes no Anexo I, e de conformidade com as alíneas acima 

deste subitem, prevalecendo em caso de divergência a especificação constante no referido Anexo. 

5.3 Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas oriundas dos compromissos assu-

midos com: pessoal, encargos pessoais, seguros de acidentes pessoais, taxas e impostos, transporte, 

treinamento e tudo que se fizer necessário ao fiel cumprimento dos serviços, objeto desta licitação; 

5.4 Fará parte integrante do item “PROPOSTA”: 
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a) declaração expressa do licitante de que se submete aos preceitos legais em vigor e as cláusulas e 

condições deste Edital, explicando ainda o prazo de validade da proposta por 60 (sessenta) dias con-

forme DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO AO EDITAL (Anexo II); 

b) Declaração de Visita Técnica (Anexo IV),  devidamente assinada pelo licitante, ou alguém por ele 

indicado, que realizou visita “in loco”  para ter conhecimento das condições físicas aonde serão presta-

dos os serviços. A vistoria é de inteira responsabilidade do licitante. 

b.1 A Vistoria estará disponível para os interessados, no horário das 8 às 12 horas  e deverá ser reali-

zada até 24 horas  úteis que antecederam a data prevista para a entrega dos envelopes , a qual será ex-

pedida pelo Diretor Administrativo; 
c) Declaração de que o participante na data de abertura do certame atende aos Requisitos de Habilita-
ção (ANEXO IV) 
5.5 Os envelopes serão obrigatoriamente entregues na mesma sessão em que ocorrer a abertura da Li-

citação. Serão rubricados pelos membros da C.P.L. E licitantes presentes, se não houver recursos, na 

mesma sessão, serão abertos os envelopes de HABILITAÇÃO. 

 

 

6.HABILITAÇÃO (Envelope B) 
Para fins de habilitação, os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos: 

 

6.1. Habilitação Jurídica: 

a)Registro Comercial, no caso de firma individual; 

b)Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Soci-

al em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade 

por ações, acompanhados de documentos de eleição e posse de seus Administradores; 

c)c) Decreto de autorização, em se tratando de Empresa ou Sociedade estrangeira em funcionamento 

no país; 

6.2 Regularidade Fiscal: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda; b) 

Prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social -INSS, com a apresentação 

da CND - Certidão Negativa de Débitos, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, refe-

rente às contribuições previdenciárias e às de terceiros; 

c) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS, através de 

apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Fede-

ral (CEF); 

d) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede da 

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 

d.1) A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional far-se-á mediante a apresentação de 

certidão conjunta emitida pela Secretaria da Receita Federal (SRF) e Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN) com informações da situação do sujeito passivo quanto aos tributos administrados 

pela SRF e à Dívida Ativa da União, conforme disposto na Portaria Conjunta PGN/SRF nº 3, de 22 de 

novembro de 2005. 

d.2) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante,  se dará com a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Estaduais, e; 

d.3). Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante,  se dará com a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos emitidas  pela Secretaria de Finanças Municipal; 

d) Declaração do participante que está cumprindo o disposto no inciso XXXIII, Artigo 7º da Consti-

tuição Federal; (Artigo 27, V da Lei 8666/93, em sua atual redação)- Anexo VII. 

 

6.3.Qualificação Técnica: 

6.3.1 Apresentação de atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, distinta, não 

pertencente ao grupo da licitante, que comprove aptidão para o desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com as do objeto desta licitação (inciso II, § 1º do 

Artigo 30, da Lei 8.666/93, em sua atual redação); 
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6.3.2. Comprovação através de CAT da experiência em montagem de quadros de comandos em subes-

tações acima de 600 KVA, do responsável técnico da execução dos serviços vinculado a empresa, bem 

como a ART de responsabilidade técnica da empresa e do profissional.  

6.4. Os documentos emitidos, via Internet, por órgãos ou entidades públicas e suas cópias reprográficas 

dispensam a necessidade de autenticações e, em caso de não apresentação ou deficiência nas informa-

ções constantes no documento apresentado, inclusive quanto ao prazo de validade, os mesmos poderão 

ser obtidos via Internet durante a sessão, para verificação da regularidade. A Administração não se res-

ponsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da 

verificação da habilitação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 

alcançados pela verificação, a Licitante será inabilitada; 

6.5. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos docu-

mentos requeridos no presente Edital e seus anexos; 

6.6. A comissão manterá em seu poder os documentos das demais Licitantes pelo prazo de quinze dias, 

após a homologação da licitação e as empresas devem retirá-los ao fim imediato deste período, sob 

pena de inutilização dos mesmos. 

 

6.7.Qualificação Econômico-Financeira: 

6.7.1Certidão Negativa de Falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo Cartório de 

Distribuição da sede da licitante; 

6.8. A critério da Comissão Permanente de Licitação poderão ser solicitados esclarecimentos, bem  

como serem efetuadas diligências, visando confirmar a capacidade técnica, gerencial e administrativa 

da empresa licitante; 

6.9. Não será levado em consideração qualquer documento remetido por via postal, telex ou fax, que se 

destine à participação neste certame; 

6.10. As certidões serão consideradas válidas até 90 dias da data de sua emissão, salvo se consignarem 

em seu próprio texto prazo de validade diferente. 

 

6.11 . DECLARAÇÕES RELATIVAS A TRABALHO DE MENORES E FATOS IMPEDITI-

VOS 

6.11.1 Declaração firmada pela Licitante, nos termos do modelo constante do Anexo VI, deste Edital, 

expressando que não possui menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e me-

nores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 

anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 e de 

acordo com o inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que foi acrescido pela Lei Federal nº 

9.854/00, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 05.09.2002; 

6.11.2 - Declaração expressa da Licitante, firmada sob as penas das leis, de que não existe qualquer 

fato impeditivo à sua habilitação, ou à sua contratação com o Poder Público, por atender integralmente 

as condições exigidas para sua habilitação, nos termos previstos na legislação em vigor e no presente 

Edital, mediante modelo de declaração constante do Anexo IX. 
 

 

7. PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

7.1.Abertos os envelopes, os documentos e propostas serão examinados e rubricados pelos membros 

da Comissão e pelos licitantes presentes.  

7.2. A critério da Comissão de Licitação, poderão ser analisadas de imediato as propostas e ordenadas 

de acordo com o critério do menor preço global.  

7.3.Uma vez analisadas e rubricadas todas as propostas, a CPL registrará em ata as impugnações apre-

sentadas e realizará o exame da mesma, que poderá ser feito imediatamente ou em sessão interna; 

7.4.Havendo divergência entre os preços unitário e total, prevalecerá o primeiro. Havendo, também, 

divergência entre os preços em algarismos e por extenso, prevalecerá este último. 

7.5.Divulgado o resultado da melhor proposta, o qual a CPL anunciará nominalmente os valores cota-

dos, a Comissão passará para Habilitação, condicionada esta abertura ao transcurso do prazo sem in-

terposição de recursos ou ao julgamento destes. Havendo desistência expressa do direito de recorrer 
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por parte de todos os licitantes, através de renúncia expressa e constante em ata, a abertura poderá ser 

feita imediatamente. 

7.6.Transcorrido o prazo recursal, aos declarados inabilitados serão devolvidos os envelopes habilita-

ção, devidamente lacrados, ou desde que tenha havido desistência expressa. 

7.7.O envelope habilitação da firma que apresentou o a melhor proposta será aberto na presença dos 

proponentes classificados e será rubricada e analisada por todos os presentes.  

7.8. A melhor proposta, será encaminhada para análise à responsável técnica indicada por este Poder 

para acompanhar a execução dos serviços, que verificará a conformidade da mesma;  

7.8.1. Caso a melhor proposta deixe de atender as exigências, na ordem de classificação das propostas 

serão abertos os demais envelopes habilitação, até a verificação de que foram cumpridas todas as con-

dições para a mesma, declarando o respectivo licitante vencedor. 

7.9. Os envelopes Habilitação que não forem abertos serão restituídos intactos aos respectivos licitan-

tes, após a homologação do processo. 

 

8.JULGAMENTO 

8.1.O julgamento das propostas será objetivo e de conformidade com o tipo de licitação Menor Preço 

global, consoante o artigo 45, §1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93, em sua atual redação, levando-se em 

conta, exclusivamente, o fator preço, observando-se as condições e exigências do Edital. 

8.2.Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Não obedecerem às condições estabelecidas neste edital; e. 

b) Cotarem preço superior ao máximo fixado, ou inexequíveis. 

c) Contiver oferta de vantagem não prevista, deixar de apresentar informações, declarações e do-

cumentos especificados, bem como a que estiver em desacordo com os termos do edital; 

8.3.Será considerado vencedor o licitante que apresentar o menor preço global licitado, desde que 

atendam as especificações contidas neste ato convocatório (art.41 da Lei nº 8.666/93 em sua redação 

atual). 

8.4.Em caso de empate, a Comissão fará um sorteio em ato público. 

8.5.Caso todos os licitantes sejam inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a C.P.L. 

poderá fixar o prazo de 08(oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras pro-

postas. 

 

9.  DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

9.1.Concluído o julgamento das propostas, o resultado será adjudicado pela CPL e homologado pelo 

Presidente e Primeiro Secretário da Mesa Diretora da Assembléia Legislativa de Sergipe; 

9.2.A Firma vencedora será notificada, antes do término do período de validade da proposta, para assi-

nar o Contrato e efetuar a retirada da Nota de Empenho relativa ao comprometimento da despesa; 

9.3.Após o julgamento da licitação até a entrega da Nota de Empenho, as autoridades competentes, 

mediante despacho fundamentado, poderão em razão de quaisquer fatos ou circunstâncias desabonado-

ras, supervenientes, que venham a ser conhecidas, desclassificar os licitantes, que por este motivo, não 

terão direito a requerer indenização ou ressarcimento, ficando ainda sujeito a outras sanções previstas 

nos incisos II e IV, do Artigo 87, da Lei nº 8.666/93, em sua redação atual; 

9.4.Após a fase de habitação não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pela CPL. 

 

10.PENALIDADES 

10.1.O atraso no cumprimento de qualquer obrigação assumida sujeitará o contratado ao pagamento da 

multa de mora estabelecida no item VII do quadro resumo.  

10.2.Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, o contratado será penalizado na forma previs-

ta pelo art.87 da Lei 8.666/93. O valor das multas corresponderá à gravidade da infração, até o máximo 

de 10% do valor do empenho, em cada caso. 

10.3.Nas mesmas penalidades incorrerá o adjudicatário que não retirar a nota de empenho no prazo 

estabelecido. O valor da multa, neste caso, será de 10% do valor adjudicado. 
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11. PAGAMENTO 

11.1. O pagamento será efetuado de acordo com o eventograma físico-financeiro, até o 5º dia útil do 

mês subseqüente, mediante apresentação no protocolo deste Poder Legislativo, da documentação hábil 

à quitação: 

I - Nota fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Diretor Administrativo e responsável técnico 

designado por esta Casa para fiscalização dos serviços; 

           II – Cumprimento da Resolução do TCE/SE 208 de 06 de dezembro de 2001 

          III- Termo de Aceite para o último pagamento. 

11.2 Não haverá reajuste de preços. 

11.3 Havendo atraso de pagamento, a parcela atrasada será atualizada segundo a variação do INPC, 

desde  data final do período de adimplemento, até a data do efetivo pagamento. Para o efeito deste 

item, não serão computados os atrasos atribuíveis à contratada e os decorrentes da não aprovação 

dos documentos de quitação ou, ainda, da não aceitação da mercadoria. 

11.4. De acordo com o art.185 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, aquele que participar 

de licitação neste Estado e que adquirir mercadorias de outras unidades da federação, recolherá o im-

posto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. 

 

12. RECURSOS 
12.1.Caberá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato na forma do art.109, I, da 

Lei 8.666/93. 

12.2.Caberá representação, no mesmo prazo, de decisão relacionada com o objeto da licitação ou do 

contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 

12.3.Caberá pedido de reconsideração de decisão da Presidente da Casa na hipótese do art.87, § 3º da 

Lei 8.666/93. 

12.4.Do recurso interposto será dada ciência aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis. 

 

13.DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ENTREGA DOS SERVIÇOS  
13.1 A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo responsável técnico designado por esta 

Casa , com autoridade para exercer, em nome deste Poder, toda e qualquer ação de orientação geral, 

controle e fiscalização dos serviços contratados, conforme consta do Anexo X - Minuta do Contra-

to. 

13.2 O recebimento do objeto ora licitado dar-se-á de acordo com o art.73, inciso I, “a” e “b” da Lei 

8.666/93, em sua redação atual. 

13.3 A Comissão composta pelo Diretor Administrativo e pelo responsável técnico indicada por esta 

Casa poderá rejeitar, após prévia análise, os serviços que estiverem desconformes com as especifica-

ções pedidas ou propostas apresentadas, cabendo ao licitante vencedor substituí-los no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, após comunicado da Assembléia,sob pena de inexecução do contrato. 

13.4 Será lavrado Termo de Aceite (Anexo V), após a constatação pela Comissão, prevista no item IX, 

da fiel execução dos serviços ora licitados. 

13.4 O Termo de Aceite fará parte da documentação de pagamento que deverá ser entregue no proto-

colo deste Poder, juntamente com os demais documentos pertinentes, quando do pagamento da última 

fatura. 

  

14. DO CONTRATO 
14.1 O licitante vencedor assinará no prazo máximo de 10 (dez) dias da homologação do resultado da 

licitação para prestação dos serviços especificados no item deste Edital, o qual vigorará a partir da as-

sinatura do contrato até a conclusão dos serviços. 

14.2 No caso de descumprimento do prazo estabelecido será facultada à Administração desta Assem-

bléia convidar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar o contrato de igual 

prazo, e nas mesmas condições propostas pelo 1º classificado, inclusive quanto aos preços atualizados 

de conformidade com este Edital, ou revogar a licitação independente da comunicação prevista no Art. 

18 da Lei 8.666/93, em sua atual redação; 
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14.3. O Contrato será assinado nos termos condições e cláusulas constante da Minuta de Contrato, par-

te integrante deste Edital (Anexo X);  

14.4. Se por motivo de força maior, os serviços não poderem ser contratados dentro do período de 30 

(trinta dias), prazo de validade das propostas, o Presidente e o 1º Secretário da Assembléia Legislativa 

do Estado de Sergipe poderão solicitar a prorrogação geral da validade referida; 

14.5. Correrá por conta do Contratante as despesas de publicação do Contrato, sendo de responsabili-

dade do Contratado as despesas referentes a registros ou qual quer outra, seja de que natureza forem, 

que incidam sobre o Contrato; 

14.6. Fará parte integrante do Contrato a ser assinado com o licitante vencedor a proposta com todas as 

condições estabelecidas referentes a preço e forma de pagamento. 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1 Não havendo expediente no órgão interessado na data designada para o recebimento dos envelo-

pes, os mesmos serão recebidos no primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e hora; 

15.2Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o do dia da licitação e incluir-se-á 

o do vencimento; 

15.3Além dos tipos e fatores previstos no Edital, observar-se-á o que estabelece a Lei n.º 8.666/93, em 

sua atual redação; 

15.4A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe reserva-se ao direito de adjudicar no todo 

ou em parte, o fornecimento do serviço, bem como revogar ou anular total ou parcialmente a presente 

licitação, sem que caiba aos licitantes qualquer reclamação ou indenização; 

15.5Fazem parte do presente Edital, os Anexos I, II ,III, IV,V,VI ,VII,VIII, IX e X; 

15.6 O adjudicatário deverá apresentar-se em tempo hábil, após a publicação da homologação do cer-

tame no Diário Oficial, à sala do Departamento Jurídico deste Poder, para assinatura do contrato; 

15.7 A Comissão Permanente de Licitação dirimirá as dúvidas que suscite o Edital desde que arguida 

por escrito até cinco (05) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes; 

15.8 O contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou su-

pressões que se fizerem necessários nos serviços e compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado, podendo exceder esse limite se houver supressão resultante de acordo celebra-

do entre os contratantes. 

 

 

                                                   Aracaju/SE,  21 de setembro  de 2015. 

 

Denise Vasconcelos G.Bendocchi                   

Presidente da CPL/Assembléia Legislativa 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

PROJETO DE REFORMA DOS QUADROS DE BARRAMENTOS DA SUBESTAÇÃO E SA-

LA DO GERADOR DA ALESE 

 

 

 

CLIENTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SERGIPE - ALESE 

Localização: PRAÇA FAUSTO CARDOSO ESQUINA COM Av. IVO DO PRADO 

Aracaju-SERGIPE 

 

FINALIDADE DO PROJETO 

Promover a reforma e ampliação dos quadros de distribuição e barramento da baixa tensão da subesta-

ção de energia elétrica, da sala do gerador de emergência e instalar uma malha de terra a ser conectada 

a existente, contemplando as devidas recomendações das NBR’S 5410 e 14039, assim como levando 

em consideração as normas prescritas da concessionária local. 

. 

INSTRUÇÕES DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

GENERALIDADES 

O projeto da subestação será em barramento único alimentado por dois transformadores ligados em 

paralelo com potência de 225 kVA, para uma tensão secundária de distribuição com transformador tri-

fásico de 220/127 V. 

 

ALIMENTAÇÃO DA BT DA SUBESTAÇÃO 

Os alimentadores gerais derivados das buchas de BT dos transformadores será formado por cabos de 

2x (3#240mm²) (240), isolação 0,6/1,0kV do tipo XLPE, 90°. 

Os referidos condutores não devem possuir emenda em sua instalação. 

 

BARRAMENTO DA BT 

O barramento deverá será em cobre 2,1/2” X 3/8” e 1/2” X 1/8”. 

Serão ligadas à terra as partes metálicas que, em condições normais, não estejam sob tensão, tais co-

mo: 

- Estrutura de quadros de distribuição; grade de cubículo e canaletas metálicas. 

 

ALIMENTAÇÃO DA BT DA SALA DO GERADOR 

O alimentador derivado do barramento da subestação que irá alimentar o QGBE-01 da sala do gerador 

será formado por cabos de 2x (3#240mm²) (240), isolação 0,6/1,0kV do tipo XLPE, 90°. Para o 

QGBE-02 será a mesma bitola. 

Os condutores utilizados devem estar de acordo com as prescrições previstas conforme a norma NBR 

13570/1996, afluência de público; assim como NBR NM 280, condutores de cabos isolados; e, NBR 

13248, cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação entrudada e 

com baixa emissão de fumaça para tensões de até 1kV – requisito de desempenho; o condutor deve ser 

de metal, com fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento, classe 5 e isolação em 

termoplástico em dupla camada poliolefínico não halogenado. 

 

 

ACONDICIONAMENTO DOS CONDUTORES 

 

ELETROCALHAS 

Deverá ser instalado dois níveis de eletrocalhas no trecho entre os quadros de distribuição existentes e 

o ponto de instalação dos quadros projetados. 
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CANALETA EM ALVENARIA 

Os cabos dos alimentadores derivados dos transformadores a serem conectados ao barramento projeta-

do, serão acondicionados em canaleta de alvenaria sobreposta ao piso, conforme indicado em planta. 

 

CONEXÃO DA MALHA DE TERRA PROJETADA 

DE PROTEÇÃO 

 

O cabo que fará a conexão da malha de terra projetada com a caixa de equalização, terá seu encami-

nhamento através de calha existente, fixada no teto próximo ao local de instalação dos novos quadros, 

que acessa a sala de espera do elevador privativo aos Deputados. 

 

EMENDAS DOS CONDUTORES DOS CIRCUITOS DE CARGA 

As emendas e derivações dos condutores dos circuitos que suprem as cargas das instalações, deverão 

ser executadas de modo a assegurarem resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito e 

permanente por meio de luva de compressão apropriada e não deverão ser acondicionadas em eletrodu-

tos ou calhas. 

As emendas referenciadas no parágrafo anterior deverão serem executadas no local dos atuais quadros 

de distribuição subestação, devendo ocorrer uma adequação física, com atenção estética e segurança. 

Condutores cuja isolação tenha sido danificada não deverá ser recomposta com fita isolante e lançado 

em calhas. 

 

 

GRADE DE PROTEÇÃO 

Deverá ser instalado grade de proteção em alumínio com tranca para cadeado, no cubículo onde será 

localizado o novo quadro de baixa tensão geral da subestação. 

 

DISPOSITIVOS 

O disjuntor da proteção geral dos transformadores será de 800 A do tipo térmico ajustável até 630 A. 

Os disjuntores tripolares de proteção dos alimentadores de cada quadro de distribuição, terão faixa 

ajustável conforme especificação em planilha. 

Os acionamentos das chaves e disjuntores, deverão ocorrerem em planos externo às tampas dos armá-

rios, atendendo dessa forma a NR 10. 

 

MEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS 

Deverá ser instalado nos respectivos armários, após a proteção geral dos transformadores, multimedi-

dor de energia com alimentação através de TC 800:5 A. 

 

MALHA DE ATERRAMENTO / EQUALIZAÇÃO 

A malha de terra será instalada em área localizada em terreno anexo ao edifício sede da ALESE, no 

lado da Av. Ivo do Prado, devendo ser utilizado conexão exotérmica entre cabo / haste e cabo / cabo, 

conforme indicado em planta e detalhamento de materiais constante em planilha específica. A caixa de 

conexão para equalização entre a malha projetada e a existente está prevista em planta e 

especificação detalhada na planilha de materiais. 
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NOTAS PARA CONSTRUÇÃO 

 

· Os alimentadores gerais dos transformadores e dos quadros QGBE deverão ser lançados sem emen-

das, devendo ser objeto de inspeção e contemplados durante a medição de liberação dos serviços. 

 

· Quando da execução das conexões dos alimentadores derivados do barramento geral da subestação, 

deverá ser levado em consideração os cuidados de identificação da sequência de fases atualmente exis-

tentes, devendo ser de responsabilidade da empresa executora dos serviços qualquer ato de queima de 

equipamentos ou anomalias outras que venham a ocorrer por descuido. 

 

· Deverá ser fornecido desenhos dos diagramas unifilares e instruções operacionais em papel plastifi-

cado para fixação em parede.  

 

· Não deverá ocorrer quebra de piso na área interna onde se localizam a subestação e sala do gerador. 

 

· Os dispositivos relacionados na planilha de materiais com código de referência de alguns fabricantes, 

poderão ser substituídos por similares respeitando as características técnicas que os parametrizam. 

 

PLANTAS DO PROJETO DE REFORMA DOS QUADROS DE BARRAMENTO DA 

SUBESTAÇÃO E CASA DO GERADOR DA ALESE 

 

PLANTA 01 

Nessa planta constam os diagramas unifilares com seus respectivos quadros de cargas supridas pelos 

dois transformadores com potência de 225 kVA na tensão de 13.800 V / 220 V / 127 V e dos quadros 

de carga de emergência alimentadas pelo gerador, localizados no subsolo do edifício da ALESE. 

 

 
PLANTA 02 
Nessa planta constam a malha de terra a ser implantada e sua conexão com a malha de terra existente, 

detalhes do projeto elétrico assim como todo encaminhamento de cabeamentos dos transformadores e 

dos circuitos de cargas previstos para instalação nos novos armários onde se localizarão os barramen-

tos na subestação e na sala do gerador previstos nesse projeto de reforma. 
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                                                        EVENTOGRAMO FÍSICO-FINANCEIRO 

 

 

 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS QUADROS DE BT  DA SUBESTAÇÃO DA ALESE 

       

EVENTOGRAMA FISICO  / FINANCEIRO  

PROPONENTE:      

     1º MÊS  2º MÊS 

Item 

Serviços Valor EXECUTADO EXECUTADO 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS       

1 

Execução e Instalação de novo Quadro Geral de 
Barramento – QGBT T1/T2 - para os transforma-
dores 1 e 2 em novo local mais amplo e arejado. 
Atendendo as exigências da NR10 

  

 X    

2 

Execução e Instalação de novo Quadro  – QGBE 1 
- Sala do Gerador. Atendendo as exigências da 
NR10 

  

X X 

3 

 Execução e Instalação de novo Quadro  – QGBE 2 
- Sala do Gerador. Atendendo as exigências da 
NR10 

  

X X 

4 
 Execução e instalação de quadro de barramento 
de equipotencialização de aterramento. 

  
 X    

5 

 Construção de canaleta em alvenaria, sobreposta 
ao piso para acondicionamento de condutores 
vinculados ao novo QGBT. 

  

 X    

6 

Instalação dos alimentadores entre os transfor-
madores 1 e 2 e o novo QGBT T1/T2 , por canale-
tas de alvenaria a ser adaptadas sobre o piso. 

  

X   

7 

 Instalação de eletrocalhas galvanizadas aéreas 
para os condutores de saída do novo QGBT 
T1/T2. 

  

X X 

8 
Identificação e emenda de todos os circuitos ali-
mentadores de saída das cargas instaladas. 

  
X X 

9 
Fornecimento, execução e interligação  da nova 
malha de aterramento. 

  
 X  x 

10 Emissão de ART de execução da reforma.    X    

11 

 Remoção que se fizerem necessárias dos qua-
dros existentes e dispositivos de proteção e sec-
cionamento. 

  

X X 

12 
 Emissão de relatório de ensaio na malha de ter-
ra. 

  X 
  

13 

Disponibilizar um eletricista por um período de 3 
meses com 120 h/h  por mês,  para execução de 
serviços de controle e manutenção preventiva e 
corretiva, em pontos diversos do prédio sede da 
ALESE. 

  

 X  X 

  TOTAIS / PERCENTUAIS 100% 65%   183.300,00  35%     98.700,00  

  VALORES ACUMULADOS  R$  282.000,00  65%   183.300,00  100%   282.000,00  
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO AO EDITAL 

A (nome da empresa) de acordo com e Edital Licitação nº 039/2015 – Tomada de Preço nº 002/2015 

DECLARA que : 

 

1. Aceita as condições do presente Edital, das disposições técnicas bem como de sujeição às condições 

fixadas pela Assembléia; 

 

2. Nos preços propostos estão inclusas todas as despesas com materiais, mão de obra, transportes, leis 

sociais, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos direto e indiretos neces-

sários para a prestação completa dos serviços discriminados no Anexo I;    

 

3. Tem o conhecimento da descrição dos materiais  e que as informações fornecidas são satisfatórias e 

corretas para a execução dos serviços dentro do prazo previsto; 

 

4. Autoriza a Assembléia proceder quaisquer diligências junto às instalações da empresa e sua contabi-

lidade e a terceiros, os quais o licitante mantém transações comerciais; 

 

5. Responderá pela veracidade das informações constates da documentação e proposta que apresentar; 

 
6. Declaramos que, após a emissão dos documentos relativos-habilitação preliminar, não ocorreu fato 
que nos impeça de participar da mencionada licitação; 
 
7. O prazo de validade desta proposta é de sessenta (60) dias, e o prazo de entrega do material/início 
dos serviços é imediato após a emissão da nota de empenho/assinatura do contrato. 
 

 

 

Aracaju/SE,      de                       de 2015. 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

 (assinatura do representante legal do licitante) 

 

carimbo 
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ANEXO III 

 

              MODELO DE PROCURAÇÃO 
 

 

 

 

OUTORGANTE:  Qualificação da empresa e do represente legal que assinará a procuração 

em seu nome (nome, endereço/razão social, etc,). 

 

OUTORGADO:  (Representante devidamente qualificado) 

 

OBJETO:  Representar a Outorgante no processo licitatório  nº 039/2015-   Tomada de    

Preços nº  002/2015  

  
 

PODERES:   Apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de 

abertura de documentação de habilitação e de propostas, assinar as respectivas atas, registrar 

ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recurso e assinar 

todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente 

mandato. 

  

 

     Aracaju/SE,       de           de 2015.  

 

 

 

 

 

 

NOME/CARGO 
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ANEXO IV 

 

 

ATESTADO DE VISTORIA  

 

 

                  Declaramos, em cumprimento ao subitem 5.3 alíenas “b” e “b1” do EDITAL DE LICI-

TAÇÃO Nº 039/2015 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015, que a empresa, 

__________________________________ através do Sr., ________________________________, 

portador da Carteira de Identidade n° _________________- ____/____, vistoriou os locais  aonde se-

rão prestados  serviços, objeto da licitação, tomando total conhecimento das características e condições 

do local onde serão efetuados os serviços; 

 

 

   Aracaju,               de                      de 2015. 

 

                         ___________________________________________________________ 

                          CARIMBO E ASSINATURA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO 
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ANEXO V 

TERMO DE ACEITE 

 

 

 

 

 

Licitação nº 039/2015-  Tomada de Preços nº  002/2015 

 

 

                                        Aos (   ) dias do mês de  do ano de dois mil e quinze, foram concluídos os 

serviços, conforme a descrição e especificações  constantes no Anexo I e  na Nota Fiscal  nº                                       

emitido pela firma, conforme estabelece o processo licitatório competente (item do edital) e que se en-

contra devidamente atestado pelos servidores subscritos, através do presente TERMO DE ACEITE ora 

lavrado. 

 

 

 

DIRETOR ADMINISTRTIVO   RESPONSÁVEL TÉCNICO 
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ANEXO VI 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI MENOR EM QUADRO FUNCIONAL 

 

 

Licitação nº 039/2015 – Tomada de Preços nº 002/2015 

 

 

 

 

______________________________________(nome da empresa) CNPJ nº____________, sediada à 

_________________________, declara sob as penas da Lei que não possui em seu quadro funcional, 

menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de quatorze anos 

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz. 

 

 

                                                    Aracaju/SE,     de            de  2015. 

 

 

                                               ________________________________ 

                                                     (Assinatura do responsável legal) 

                                                               Nome do declarante 
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ANEXO VII 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICRO EMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

A empresa _____________________ inscrita no CNPJ ____________________________, por inter-

médio do seu representante legal, o(a) Sr.(a)____________________________, portador(a) da Cartei-

ra de Identidade nº e do CPF nº DECLARA para fins do disposto no subitem  4.1, do Edital do proces-

so licitatório nº 039/2015 Tomada de Preço nº 002/2015, sob as sanções administrativas cabíveis e sob 

as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006; 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 

123, de 14/12/2006. 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

 

Aracaju,     de        de 2015. 

 

-------------------------------------- 

Representante Legal 

Observação: 
Assinalar com um “X” na condição da empresa. 
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ANEXO VIII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

.............................................. (Razão Social da empresa), com sede na ............(endereço completo), 

inscrita no CNPJ sob  nº............, vem, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)............., 

 portador(a) da Carteira de Identidade nº ....... e do CPF nº ..........., em atenção ao disposto no art. 3º, 

inciso II , da Lei Estadual nº 5.848, de 13 de março de 2006,  declara que cumpre plenamente os requi-

sitos exigidos para a habilitação na Licitaçãonº 039/2015 Tomada de Preço nº 002/2015 da Assembléia 

Legislativa do Estado de Sergipe. 

 

 

Aracaju,   de                de  2015. 

 

_______________________________________________________ 

(Nome e assinatura do representante legal ou procurador do licitante) 

 

 

Observação: 

a) a Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assi-

nada pelo representante legal da empresa;  
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          ANEXO IX 
 

     MINUTA DE CONTRATO nº /2015   

MINUTA DE  CONTRATO  Nº   

                                    

Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre a 

Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe e a Fir-

ma  

 

     A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, situada na Avenida Ivo 

do Prado s/nº, nesta Capital, doravante denominada CONTRATANTE, com C.G.C. nº 

13.170.840/0001-44, representada neste ato pelo seu Presidente Deputado Luciano Bispo de Lima e 

pelo Primeiro Secretário Deputado Jeferson Andrade e do outro a Firma , inscrita no C.N.P.J.: , se-

diada na Rua   Bairro , CEP: , doravante denominado CONTRATADO, representada pelo Sr(a),  

portador da R.G. n.º e CPF n.º  , resultante do Processo Licitatório nº 031/2015 –  Pregão Presencial nº 

019/2015 – MENOR PREÇO GLOBAL, regido pelas disposições contidas na  Lei Federal nº 10.520, 

de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, obedecendo in-

tegralmente os regulamentos aprovados pelo Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 e pelo 

Decreto Estadual nº 20.619, de 18 de dezembro de 2003, e, ainda, pelas Leis Complementares nº
s
 

123/2006 e 147/2014 e Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Con-

sumidor) observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.,o que adiante 

segue mediante as cláusulas e condições seguintes:  
 

    CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
    Objetiva o presente, Contratação de empresa especializada na prestação 

de serviços de reforma e ampliação dos quadros elétricos de baixa tensão (BT) na subestação de ener-

gia elétrica, localizada em área interna, substituição do quadro de distribuição do  gerador de emergên-

cia e execução de uma nova malha de terra no edifício  sede deste Poder, conforme as especificações e 

quantitativos constantes no Anexo I. 

 

    CLÁUSULA SEGUNDA - DISCRIMINAÇÃO DOS    

              SERVIÇOS. 
 

2.1. Para execução do acima descrito serão realizados os serviços abaixo: 

a) levantamento dos circuitos e componentes dos quadros; 

b) elaboração do projeto dos quadros; 

c)montagem dos quadros de acordo com o projeto; 

d)instalação dos quadros na obra; 
e) instalação de eletrocalhas e de dutos de concreto; 
f)instalação da cabeação elétrica; 

g) ensaios técnicos através de medições, quando da conclusão dos servi-

ços. 

2.2.1. se para execução dos serviços acima descritos for necessário corte 

de energia, os mesmos deverão ser executados de segunda a sexta, a partir das 22 horas até as 6 horas, 

e/ou aos sábados e domingos; 

2.2.2. ao longo da prestação dos serviços deverão ser disponibilizados um 

engenheiro e um eletricista, com uma carga horária de 120h por mês para controle e manutenção pre-

ventiva e corretiva em pontos diversos das instalações elétricas do edifício sede.  

2.3. Quando da conclusão dos serviços serão entregues: 
a) novo quadro geral de barramento de baixa tensão para circuitos nor-

mais; 



 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

32 
 

b) novo quadro geral de barramento de baixa tensão para circuitos de 

emergência; 

c) nova  malha de aterramento. 

 

2.3.1- Além dos serviços acima descritos, será fixado um quadro de vidro 

dentro da subestação contendo o diagrama uniflar geral, endereçamento, identificações dos circuitos e 

fornecimento de planta atualizadas das instalações elétricas da subestação e do gerador de emergência. 

  

       CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÃO DA  CONTRATANTE 
       

                                             A Contratante obriga-se: 

 

                                        a) Permitir o acesso do CONTRATADO para execução dos serviços, nos dias 

e  horários, previamente convencionados; 
 

                                       b) Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento da execução dos serviços; 
 

                                   c)Disponibilizar as dependências e infra -estrutura – instalações prediais para 

execução dos serviços; 

d) CLÁUSULA QUARTA –  OBRIGAÇÕES DO CONTRATA-

DO 
 

Constitui obrigações do Contratado, além das expressamente indicadas 

em outras cláusulas deste Contrato, as seguintes: 

 

e) - Executar os serviços, objeto deste Contrato em estrito acordo com as 

disposições deste instrumento contratual; 

f)  -  Responsabilizar-se por toda e qualquer despesa com pessoal, quer de 

natureza trabalhista e previdenciária. 

g)  -  Manter durante toda a execução do Contrato, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

h) - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Contratante ou a 

terceiro, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade em razão da fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante; 

i) - responsabiliza-se por todos os encargos fiscais e comerciais referente a 

prestação dos serviços; 
 

CLÁUSULA QUINTA  - DO PAGAMENTO E REAJUSTE 

 

5.1. O pagamento será efetuado de acordo com o eventograma físico-

financeiro, até o 5º dia útil do mês subsequente, mediante apresentação no protocolo deste Poder Le-

gislativo, da documentação hábil à quitação: 

                                I - Nota fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Diretor Geral; 

                                         II – Cumprimento da Resolução do TCE/SE 208 de 06 de dezembro de 2001. 

         5.2 O contrato será reajustado anualmente com base no melhor índice obtido 

entre: IPCA/IBGE, INPC/FGV e o IGPM/FGV, ou outro que por ventura venha substituí-los. 

 

5.3 Havendo atraso de pagamento, a parcela atrasada será atualizada 

segundo a variação do INPC, desde a data final do período de adimplemento, até a data do efetivo 

pagamento. Para o efeito deste item, não serão computados os atrasos atribuíveis à contratada e os 

decorrentes da não aprovação dos documentos de quitação. 

 

5.4 De acordo com o art.185 do Regulamento do ICMS do Estado de 

Sergipe, aquele que participar de licitação neste Estado e que adquirir mercadorias de outras 
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unidades da federação, recolherá o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e 

a interestadual. 

 

CLÁUSULA SEXTA  -  VALOR DOS SERVIÇOS 
Pela perfeita prestação dos serviços ora contratados, a Contratante pagará 

ao Contratado, após a conclusão dos serviços, mediante apresentação da fatura/ nota fiscal de serviços, 

o valor total de R$ ( ) , já incluído todos os impostos e taxas, devendo ser obedecido eventograma físi-

co-financeiro. 
 

   CLÁUSULA SÉTIMA –DA ENTREGA DOS SERVIÇOS   E   PRAZO 

DA   PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1- O prazo máximo para execução dos serviços é de noventa dias, contados a 

partir da assinatura do contrato. 
7.2.O recebimento do objeto do contrato,  dar-se-á de acordo com o art.73, inciso I, “a” 

e “b” da Lei 8.666/93, em sua redação atual. 

                                         7.3. A Comissão composta pelo Diretor Geral e Diretor Administrativo, poderá rejeitar, após 

prévia análise, os serviços que estiverem desconformes com as especificações pedidas ou propostas apresentadas, cabendo 

a Contratada substituí-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após comunicado da  Contratante ,sob pena de inexecução do 

contrato. 

7.4. Será lavrado Termo de Aceite após a constatação pela Comissão, da fiel execução 

dos serviços ora licitados. 
7.5. O Termo de Aceite fará parte da documentação de pagamento que 

deverá ser entregue no protocolo deste Poder, juntamente  com os demais documentos pertinentes 

elencados no item 15.1 deste edital, quando do pagamento da última fatura. 
                                                

e)                                     CLÁUSULA OITAVA - RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS 

       As despesas oriundas do objeto desta licitação, conforme consta dos autos, 

obedecerão a classificação abaixo: Unidade orçamentária : 01.031.0001.0461- Coordenação da Ação 

Legislativa, Classificação da despesa 3.3.90.39- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte 

de Recurso 0101. 

 

    CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO  
 

    Caberá   a  Diretoria Administrativa   através de preposto fiscalizar a exe-

cução dos serviços e manter  contato direto com os prepostos da  CONTRATADA. 
 

    CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 
    Ao Contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as se-

guintes sanções legais: 

              a) Advertência; 

b) Multa Administrativa, graduável, conforme a gravidade da infração, 

não excedendo, em seu total, o equivalente a 10% ( dez por cento ) do valor do Contrato cumulável 

com as demais sanções; 

    c) Rescisão Contratual ou Suspensão temporária de participação em lici-

tação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 02 ( dois ) anos; 

     

    CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -- RESCISÃO 

 

A inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, ensejará sua res-

cisão nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.  

 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  – DISPOSIÇÕES GERAIS 
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    Fazem parte integrante deste Contrato independente de transcrição,  a 

Licitação nº 031/2015 – Pregão Presencial nº 019/2015 e a proposta apresentada pelo Contratado que o 

mesmo expressamente declara conhecer, ratificando neste ato sua aceitação integral. 

 

         CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO 
 

       Fica eleito o foro da cidade de Aracaju/SE, com renúncia de qualquer 

outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas em relação ao presente Contrato. 

E, por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 03 ( 

três ) vias de igual teor, as quais foram lidas e achado conforme vão devidamente assinadas na presen-

ça das testemunhas abaixo. 

 

 

 

 

Aracaju(SE),      de             de   2015. 
 

 

Deputado  Luciano Bispo de Lima                           Deputado Jeferson Andrade                                                                                 

Presidente                                                                                                         1ª Secretário 

 

          CONTRATANTE                                                                                      
 

Firma  
         CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS:                 __________________________________________ 

 

 

 


