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AVISO DE EDITAL

LICITAÇÃO Nº 031/2015
                                            PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE por intermédio de sua

Pregoeira  Srª.  Denise  Vasconcelos  G.  Bendocchi torna  público  para  conhecimento  das

firmas interessadas que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para a

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

quadros elétricos de baixa tensão (BT) na subestação de energia elétrica, localizada em área

interna, substituição do quadro de distribuição do  gerador de emergência e execução de uma

nova malha  de terra  no edifício  sede deste  Poder,  conforme especificações  constantes  no

Anexo I, deste edital, estando a sessão pública para recebimento dos envelopes contendo as

propostas de preços e a documentação de habilitação, prevista para às  8:30 horas do dia   20

de agosto  de 2015, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada no seu Edifício

Sede da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe Palácio Governador “João Alves Filho”

– 3º andar – Avenida Ivo do Prado s/nº - Centro – Aracaju/SE.

O Edital completo e demais informações poderão ser adquiridos no endereço supracitado ou
através do site www.al.se.gov.br.

Aracaju (SE), 30 de julho  de 2015.

Denise Vasconcelos G. Bendocchi
Pregoeira Oficial
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

LICITAÇÃO Nº 031/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015

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 página http://www.al.se.gov. que tem como objeto à contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de reforma e ampliação dos quadros elétricos de baixa tensão (BT) na
subestação  de  energia  elétrica,  localizada  em  área  interna,  substituição  do  quadro  de
distribuição do  gerador de emergência e execução de uma nova malha de terra no edifício sede
deste Poder, conforme as especificações e quantitativos 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
licitantes,solicito aos interessados  o  preenchimento  do recibo de retirada do edital,  remetendo-o à
Comissão  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 datadas ou no conteúdo do Edital.
Informo  que  a  comunicação  de  eventuais  retificações  no  instrumento  convocatório,  bem  como
informações  adicionais  sobre  a  presente  licitação,  será  repassada  a  todos  os  licitantes  que  nos
remeteram o presente recibo, ressaltando também que a não remessa exime o Pregoeiro de qualquer
responsabilidade acima mencionadas.

Aracaju (SE), 30 de julho de 2015.

Denise Vasconcelos G. Bendocchi
Pregoeira Oficial
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1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

LICITAÇÃO Nº 031/2015
PREGÃO PRESENCIAL N. º 019/2015
ÓRGÃO INTERESSADO: Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe.
C.G.C. /MF nº 13.170.840/0001-44.

A Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, por intermédio de sua Pregoeira e Equipe de
Apoio, nomeados pelo Ato nº 22.648, de 03 de julho de 2015 e autorizados pelo Ato nº 22.650,
23 de julho de 2015, torna  público,  para conhecimento  dos  interessados,  que  fará  realizar
licitação do tipo MENOR PREÇO GLOBAL sob a modalidade  PREGÃO PRESENCIAL
Nº 019/2015, cujo objetivo é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de reforma e ampliação dos quadros elétricos de baixa tensão (BT) na subestação de energia
elétrica,  localizada  em área interna,  substituição  do quadro de distribuição  do  gerador  de
emergência e execução de uma nova malha de terra no edifício sede deste Poder, conforme as
especificações e quantitativos constantes no Anexo I.

DATA DE ABERTURA: 20/08/2015
HORÁRIO: 8:30 horas 
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Sala da  Comissão  Permanente  de  Licitação,  situada  no
seu Edifício Sede da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe - Palácio Governador “João
Alves Filho” - 2º andar-Avenida Ivo do Prado s/n – Centro - Aracaju – Sergipe.

1.1. A licitação será regida na forma da 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 integralmente 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  nºs

123/2006 e 147/2014 e Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do
Consumidor) observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.

1.2.Formalização  de  Consultas  e  Edital:  www.al.se.gov.br-licitações,  fone/fax  :  (079)3216-
6821, situada na Avenida Ivo do Prado s/n, Palácio Governador João Alves Filho, 2º andar,
Centro, Aracaju-SE, no horário das 7:30 às 13 horas, nos dias úteis, os interessados deverão
apresentar pen drive ou CD-Rom

1.3 No local acima indicado, serão realizados os procedimentos pertinentes a este Pregão, com
respeito ao:
1.  Credenciamento  dos  representantes  legais  dos  licitantes  interessados em participar  deste
Pregão;
2.  Recebimento  da  declaração  de  habilitação  e  dos  envelopes  “Proposta  de  Preços”  e
“Documentação de Habilitação”;
3. Abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e exame da conformidade das propostas;
4. Divulgação dos licitantes classificados e das desclassificados;
5. Condução dos trabalhos relativos aos lances verbais;
6. Abertura do envelope “Documentação de Habilitação” do licitante detentor do menor preço
e exame da habilitação e verificação da situação dos licitantes perante as exigências contidas
neste Edital;
7. Outros que se fizerem necessários à realização deste Pregão.
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2. DO OBJETO, ESPECIFICAÇÃO E PRAZO DE EXECUÇÃO
2.1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reforma e ampliação dos
quadros elétricos de baixa tensão (BT) na subestação de energia elétrica, localizada em área
interna, substituição do quadro de distribuição do  gerador de emergência e execução de uma
nova malha de terra no edifício sede deste Poder, conforme as especificações e quantitativos
constantes no Anexo I.

2.2. 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 serviços.
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 preventiva 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 normais;
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. 
2.4. O prazo máximo para execução dos serviços é de noventa dias, contados a partir da assinatura do
contrato.
2.5. As despesas com a prestação dos serviços acima descrito importarão em até R$ 323.353,33
(trezentos e vinte e três mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos)conforme,
especificações e quantitativos constantes do Anexo I do Edital.

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. 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.
 

4. Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes anexos:

ANEXO I-TERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO II- DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO AO EDITAL

ANEXO III-MODELO DE PROCURAÇÃO;

ANEXO  IV-MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO;
ANEXO V-MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES; 
ANEXO  VI  -  MODELO  DE  DECLARAÇÃO  DE  ENQUADRAMENTO  COMO
MICROEMPRESA  OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
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ANEXO  VII  -  MODELO  DE  DECLARAÇÃO  DE  INEXISTÊNCIA  DE  FATOS
IMPEDITIVOS;

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

ANEXO IX- MINUTA DE CONTRATO

5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
5.1. Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que:
a) detenham atividade pertinente e compatível com o seu objeto;
b) comprovem atender a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos.

5.2. Não poderão participar deste Pregão:
a) consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
b) empresas suspensas de contratar com a Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe;
c) empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação,
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
d) empresas que estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação; e
e) servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
5.3. Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o controle de
um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas.
5.4.  A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas
neste instrumento convocatório.

6. DA CONDUÇÃO DO CERTAME
6.1. O presente certame será conduzido por Pregoeiro, assistida por sua Equipe de Apoio, que
terá, em especial as seguintes atribuições :
I - coordenar os trabalhos da equipe de apoio;
II – o credenciamento dos licitantes;
III – responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
IV – advertir os licitantes;
V – receber os envelopes Propostas de Preços e Habilitação dos interessados;
VI – abrir as propostas de preços;
VII – analisar a aceitabilidade das propostas;
VIII – desclassificar propostas indicando os motivos;
IX – estabelecer tempo para o oferecimento dos lances;
X – conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de
menor preço;
XI – verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
XII – suspender a etapa de lances;
XIII – declarar o vencedor;
XIV – receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento;
XV – elaborar a ata da sessão;
XVI – encaminhar o processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade superior
para homologar e autorizar contratação.

7. DO CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO
7.1. No dia,  hora e local  designados no preâmbulo deste  Edital,  antes do início da sessão
pública para recebimento das propostas e documentos de habilitação, o Pregoeiro credenciará
os interessados ou seus representantes legais.
7.2.  Para  credenciarem-se,  os  interessados  ou  seus  representantes  legais  apresentarão  o
Pregoeiro:
7.2.1. Documento oficial de identificação, com foto;
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7.2.2.  Comprovação da existência  dos  poderes  necessários para formulação de propostas  e
prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
7.3. A existência dos poderes referidos no subitem 7.2.2 será verificada mediante apresentação
de documentos (ato constitutivo, estatuto, contrato social,  ata da eleição de diretoria, dentre
outros) que demonstrem o enquadramento do interessado na condição de proprietário, sócio,
diretor ou administrador da empresa, podendo praticar atos em nome do licitante;
7.4. Caso o licitante se faça representar por procurador ou mandatário, a existência dos poderes
referidos  no  subitem 7.3  será  verificada  através  de  procuração  (Anexo  III –  Modelo,  do
Edital), outorgando-lhe poderes para a prática de atos em nome do interessado:
7.4.1. A procuração concedida mediante instrumento particular deverá estar acompanhada dos
documentos referidos no subitem 7.3, permitindo a verificação da existência dos poderes do
outorgante;
7.4.2.  Será  dispensada  a  exigência  contida  no  subitem 7.4.1  para  procurações  concedidas
mediante instrumento público.
7.5. É vedada a um mesmo procurador ou representa legal ou credenciado representar mais de
um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório dos licitantes envolvidos;
7.6. Microempresas e empresas de pequeno porte
7.6.1.  As  microempresas  e  empresa  de  pequeno  porte,  para  utilizarem  as  prerrogativas
estabelecidas nas Leis Complementares nºs. 123/2006 e 147/2014 deverão apresentar, fora dos
envelopes, declaração de que ostentam essa condição e de que não se enquadram em nenhum
dos casos enumerados no § 4º do art. 3º da referida Lei (Anexo VI– Modelo, do Edital). Se,
todavia, a referida declaração não estiver de posse do representante legal da empresa, o mesmo
deverá  declarar  publicamente  o Pregoeiro  que  a  sua  empresa  se  enquadra  em uma dessas
hipóteses, devendo tal afirmação, ficar expressamente consignada em Ata, ou.
7.6.2. A declaração de que trata o subitem anterior, para efeito de comprovação da condição
Microempresa (ME) ou Empresa de pequeno porte (EPP), poderá ser substituída pela certidão
expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa nº. 103, de 30 de abril de
2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC.
7.7. Caso no momento do credenciamento o licitante constate que a procuração ou contrato
social,  conforme  a  situação  encontrar-se  dentro  do  envelope  de  documentação  poderá  o
Pregoeiro, na frente de todos os licitantes presentes, solicitar que a mesma abra seu envelope,
retire os documentos necessários e o lacre novamente;
7.8. Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados em  separado
das propostas e documentos de habilitação;
7.9. Ficará impedido de formular lances e praticar atos inerentes ao certame o licitante cujo
credenciamento  seja  indeferido,  pela  falta  de  apresentação  de  qualquer  dos  documentos
exigidos para essa finalidade;
7.10. Os licitantes cujo credenciamento seja indeferido, bem como as que optarem pelo envio
das propostas pelo Correio ou por terceiro não credenciado, desde que os envelopes de Preço e
Habilitação sejam entregues simultaneamente,  junto à Declaração de pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital, participarão da disputa com o
preço indicado no envelope de proposta.

8.. Da apresentação dos envelopes “Proposta de Preços” e  “Documentos de Habilitação” 
8.1. Os envelopes deverão ser apresentados, contendo as seguintes informações:

ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL N.º 019/2015
[Razão social da empresa licitante]
[Endereço, telefone e fax da empresa licitante]

ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 019/2015
[Razão social da empresa licitante]
[Endereço, telefone e fax da empresa licitante]
8.2. Não será admitido o encaminhamento de proposta por fax, por meio eletrônico ou similar;
8.3. Após o recebimento dos envelopes, não poderá haver a retificação de preços ou condições;
8.4 O  recebimento  dos  envelopes  não  conferirá  às  proponentes  qualquer  direito  contra  a
Assembléia  Legislativa  do  Estado  de  Sergipe,  observadas  as  prescrições  da  legislação
específica.
9. ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS

9. ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
9.1 A proposta deverá ser apresentada em envelope fechado e lacrado em uma via, sem rasuras,
emendas, omissões ou entrelinhas, devidamente assinada e rubricada em todas as folhas pelo
representante legal ou procurador do licitante e deverá conter ainda:
• Razão social, endereço completo, CNPJ, Inscrição Municipal, número de telefone, fax, e-
mail e home page se houver;  
• Preço da proposta em algarismo e por extenso;
9.3 Nos  preços  propostos  deverão  estar  incluídos  todos  os  insumos  incidentes  sobre  os
serviços, inclusive transporte, tributos e contribuições.
9.4 A proposta não poderá apresentar mais de uma cotação para o mesmo item. 
9.5 A  Proposta  (conforme  Modelo  -Anexo  I),  deverá  ser  acondicionado  no  envelope
“PROPOSTA” lacrado no qual se identifiquem, externamente, o nome do Licitante, o número
e data de licitação.
9.6 Fará parte integrante do item “PROPOSTA”:
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 conforme DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO AO EDITAL (Anexo II);
b) Declaração de Visita Técnica (Anexo VIII),  devidamente assinada pelo licitante, ou alguém
por ele indicado, que realizou visita  “in loco”  para ter conhecimento das condições físicas
aonde serão prestados os serviços. A vistoria é de inteira responsabilidade do licitante.
b.1 A Vistoria estará disponível para os interessados, no horário de funcionamento deste Poder
e deverá ser realizada até 24 horas  úteis que antecederam a data prevista para a entrega dos
envelopes , a qual será expedida pelo Diretor Administrativo;
b.2 Fará parte da Declaração de Visita Técnica, documento constando diagrama unifilar dos
quadros existentes e as modificações que serão implementadas.
c)  Declaração de que o participante na data de abertura do certame atende aos Requisitos de
Habilitação (ANEXO IV)
9.7 Os envelopes serão obrigatoriamente entregues na mesma sessão em que ocorrer a abertura
da Licitação. Serão rubricados pelos membros da C.P.L. E licitantes presentes, se não houver
recursos, na mesma sessão, serão abertos os envelopes de HABILITAÇÃO.

10. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

10.1. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO

10.1.1. A Licitante deverá incluir no envelope nº “2”, com o título – DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO, os seguintes documentos em original,  ou por qualquer processo de cópia
autenticada  por  cartório  competente  ou  por  servidor  da  Administração  deste  Poder  ou
publicação em órgão da Imprensa Oficial;
10.1.2.  Caso as cópias dos documentos  venham acompanhadas  dos originais,  estes últimos
deverão  vir  fora  do  envelope  de  documentação  a  fim  de  evitar  transtornos  e  facilitar  os
trabalhos do Pregoeiro.
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10.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
10.2.1. Registro Comercial, no caso de empresário individual;
10.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando  de  sociedades  comerciais  e,  no  caso  de  Sociedades  Anônimas,  acompanhado  de
documentos de eleição de seus administradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os
objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da
licitação;
10.2.3.  Decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
10.2.4.  Certidão  simplificada  da  Junta  Comercial  Estadual  especificando  as  atividades
econômicas da empresa licitante, que deverá ser compatível com o objeto desta Licitação, com
data de emissão até 30 (trinta) dias anteriores à recepção dos envelopes de habilitação.

10.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
10.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da
Fazenda;
10.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
10.3.3.  Prova  de  regularidade  fiscal  para  com a  Fazenda  Federal,  com a  apresentação  da
Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva, com efeitos de negativa de Débitos
Relativos aos Tributos Federais  e à Dívida Ativa da União.  Certidão emitida com base na
Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 03, de 02/05/2007;
10.3.4.  Prova de regularidade  fiscal  para com a Fazenda Estadual,  com a  apresentação da
Certidão Negativa ou Certidão Positiva, com efeitos de negativa emitida pelo Estado, relativo
ao domicilio ou sede da licitante,  pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual, ou seja, atinente aos débitos estaduais;
10.3.5.  Prova  de  regularidade  relativa  à  Seguridade  Social,  com apresentação  da  Certidão
Negativa  de Débitos ou Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa  (CPD-EM)
Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros. Certidão emitida com base na
Portaria Conjunta PGFN/RFB nº. 03, de 02/05/2007;
10.3.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS,
através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa
Econômica  Federal,  demonstrando  situação  regular  no  cumprimento  dos  encargos  sociais
instituídos por Lei.
10.3.7.  Prova  de  regularidade  relativa  à  Justiça  do  Trabalho,  através  da  apresentação  da
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), demonstrando a inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em cumprimento do disposto no art. 3º, da Lei nº.
12.440, de 7 de julho de 2011.
10.3.8. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
somente será exigida no caso de virem a ser a(s) adjudicatária(s) deste certame, nos termos do
art. 42 das Leis Complementares nºs123/2006 e 147/2014.
10.3.8.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão, no entanto, apresentar os
documentos  elencados  nos  subitens  10.3.3  a  10.3.7,  deste  Edital,  mesmo  que  contenham
alguma restrição;
10.3.8.1.1.  Havendo alguma restrição  na comprovação da regularidade  fiscal  exigida  neste
Edital,  será(ão)assegurado(s),  à(s)  microempresa(s)  e  empresa(s)  de  pequeno  porte
adjudicatária(s)  deste  certame,  o  prazo  de  cinco  (cinco)  dias  úteis,  contados  a  partir  do
momento  em que for(em)  declarada(s)  a(s)  vencedora(s),prorrogáveis  por  igual  período,  a
critério da Administração deste Poder, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de

8



                           
                                                            ESTADO DE SERGIPE

        ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
           COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

certidão negativa;
10.3.8.1.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 10.3.8.1 e
10.3.8.1.1, implicará decadência do direito à(s) contratação(ões), sem prejuízo das sanções
previstas  no  art.  81  da  Lei  nº  8.666/93,  sendo  facultado  à  Administração  convocar  as
Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para celebrar(em) a(s) contratação(ões),
ou revogar a licitação.

10.4- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
10.4.1 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);
10.4.2.  A  comprovação  da  capacidade  técnica  será  feita  da  através  da  apresentação  de
Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  -  ART,  de  serviços  executados  por  profissionais
registrados na empresa licitante, com  de experiência em montagem de quadros de subestações
com potência  maior ou igual a  600 kVA
10.5. 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 informações 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  responsabilizará  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;
10.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos;
10.7.  O  Pregoeiro  manterá  em  seu  poder  (sob  a  guarda  da  Comissão  de  Licitação)  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.

10.8. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA
10.8.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou da execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa jurídica. No caso
do documento mencionado neste item não fixar prazo de validade, o mesmo será considerado
noventa dias da data de sua emissão. 
10.8.2 Certidão  negativa  de  falência  ou recuperação  judicial  e  extrajudicial,  expedida  pelo
Cartório de Distribuição da sede da licitante, expedida nos últimos 30 dias que anteceder a
abertura da licitação;

10.9.  DECLARAÇÕES  RELATIVAS  A  TRABALHO  DE  MENORES  E  FATOS
IMPEDITIVOS
10.9.1. Declaração firmada pela Licitante, nos termos do modelo constante do Anexo V, deste
Edital, expressando que não possui menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e menores 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;
10.9.2 - 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
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legislação em vigor e no presente Edital, mediante modelo de declaração constante do Anexo
VII.

11.  DO  PROCEDIMENTO  E  JULGAMENTO  DAS  PROPOSTAS  E  DA
HABILITAÇÃO

11.1. No dia, hora e local designados no Edital, será realizada sessão pública para recebimento
das propostas e da documentação de habilitação, devendo o interessado ou seu representante
legal proceder ao respectivo credenciamento, antes do início da sessão, conforme item 7, deste
Edital;
11.2. Declarada aberta à sessão, pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos  proponentes; 
11.3.  Analisadas  as propostas apresentadas,  serão consideradas  classificadas  para a fase de
lances, as empresas que, tendo suas propostas, atendida a todas as exigências e condições deste
Edital e seus Anexos, apresentem o menor preço global para cada lote;
11.4. Após apresentação da proposta escrita, não caberá desistência,  salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro;
11.5. O Pregoeiro, com auxílio da equipe de apoio, examinará a aceitabilidade do menor preço
e a compatibilidade do objeto proposto com as condições especificadas neste Edital  e seus
anexos, decidindo motivadamente a respeito, e:
11.6. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas escritas que:
11.6.1. Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e de seus Anexos, ou que
forem omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar  o seu
julgamento,  bem como,  as  que apresentarem preços  ou vantagens  baseadas  nas  ofertas  de
outras licitantes;
11.6.2. Opuserem-se a qualquer dispositivo legal vigente, mormente no que tange aos aspectos
tributários; 
11.6.3.  Ofertarem preços manifestamente inexequíveis,  assim considerados aqueles que não
venham a ter  demonstrado sua viabilidade  através  de documentação que comprove que os
custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade
são compatíveis com a execução do objeto desta licitação;
11.6.4. Consignarem preços simbólicos, irrisórios ou cotação de valor zero;
11.6.5. Oferecer propostas alternativas;
11.6.6. Deixar de cotar algum item do lote;
11.6.7. Oferecer  quantidade  inferior  ao  discriminado  nos  itens  correspondentes  para  cada
lote,constantes do Anexo I – Termo de Referência deste Edital;
11.6.8.  Contiverem  preços  condicionados  a  prazos,  vantagens  de  qualquer  natureza  ou
descontos  não  previstos  neste  Pregão,  inclusive  financiamentos  subsidiados  ou  a  fundo
perdido;
11.6.9. Que não apresentarem as amostras quando solicitadas;
11.6.10. Que apresentarem as amostras em desacordo com as especificações do Edital  e as
mesmas sejam reprovadas;
11.6.11. Que não atendam a todos os incisos dispostos no item 9.0 deste Edital, bem assim,
aquelas contidas no Anexo I - Termo de Referência, deste Edital.
11.7. Abertos os envelopes contendo as propostas de preços escritas e não tendo sido nenhuma
destas desclassificadas por quaisquer dos motivos elencados nos incisos do subitem anterior, o
autor da oferta de valor global do lote mais baixo e os das ofertas com  preço global do lote até
10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a
proclamação do vencedor;
11.8. Em não  havendo,  pelo  menos,  03  (três)  ofertas  nas  condições  definidas  no  subitem
anterior, ou seja, compreendida no percentual de 10% (dez por cento) em relação ao menor
preço global do lote ofertado, deverão, os autores das melhores propostas escritas em ordem
crescente  de valores,  até  o máximo de 03 (três),  excetuada  a  melhor  proposta  ,  integrar  a
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relação de empresas classificadas a participar da disputa de lances verbais;
11.9. O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço global por
lote e os demais, em ordem decrescente de valor, concedendo, a cada uma delas, o prazo de, no
máximo, dois (2) minutos para oferta de seus lances;
11.10. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado
pela licitante, para efeito de ordenação das propostas;
11.11. O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para os lances, para
cada lote, mediante prévia comunicação às Licitantes e expressa menção na Ata da Sessão;
11.11.1. O Pregoeiro poderá ao longo da sessão de disputa de lances, alterar o tempo e o valor
acima estipulado, conforme o caso, para mais ou para menos, ou mesmo dispensá-lo;
11.12.  Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do Edital  e
estando o seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo
o Pregoeiro negociar, visando obter preço melhor;
11.13.  Não  poderá  haver  desistência  dos  lances  ofertados,  sujeitando-se  o  proponente
desistente às penalidades constantes neste Edital e na legislação aplicável ao presente Certame;
11.14. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação;
11.15. Declarada  encerrada  a  etapa  competitiva  e  ordenadas  as  propostas,  o  Pregoeiro
examinará  a  aceitabilidade  da  primeira  classificada,  quanto  ao  objeto  e  valor,  decidindo
motivadamente a respeito, ficando vedada a aceitação de proposta(s) com valor(es) global dos
lotes superior(es) a(os) estimado(s) por este poder, constante dos autos;
11.16. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada
vencedora.
11.17. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará  a oferta  subseqüente,  verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração
de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora;
11.19. Nas situações previstas nos subitens 11.14 e 11.15, deste Edital,  o Pregoeiro poderá
negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor;
11.20. Exaurida a fase de lances verbais e da negociação, se a proposta mais bem classificada
não tiver  sido ofertada por microempresa  ou empresa de pequeno porte  e houver proposta
destas, igual ou até cinco por cento (5%) superior a melhor proposta ofertada, proceder-se-á da
seguinte forma:
a) A Microempresa - ME ou a Empresa de Pequeno Porte - EPP melhor classificada poderá, no
prazo de cinco (5) minutos, após a solicitação do Pregoeiro, sob pena de preclusão,apresentar
nova proposta inferior àquela considerada vencedora do Certame, situação em que, atendidas
as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
b) Não ocorrendo à contratação prevista  na forma do inciso anterior,  serão convocadas  as
licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na condição prevista no art. 44 da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, na ordem classificatória, para o exercício
do mesmo direito;
c) No  caso  de  equivalência  dos  valores  apresentados  pelas  microempresas  e  empresas  de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido na alínea “a”, deste subitem, será
realizado  sorteio  entre  elas  para  que  se  identifique  aquela  que  primeiro  poderá  apresentar
melhor oferta;
d) O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na
categoria de Microempresa - ME ou a Empresa de Pequeno Porte - EPP.
11.21 Na  hipótese  da  não-contratação  nos  termos  previstos  no  subitem anterior,  o  objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do Certame;
11.22. Proclamado o resultado do julgamento da licitação, o Pregoeiro franqueará a palavra aos
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representantes das empresas presentes para que, querendo, possam manifestar a intenção de
interpor recurso contra as decisões adotadas;
11.23. Não havendo quem pretenda recorrer, o Pregoeiro adjudicará o objeto do Certame em
favor da(s) licitante(s) vencedora(s) do(s) lote(s) licitado(s);
11.24. Adjudicado o objeto, a(s) licitante(s) vencedora(s) terá(ão) o prazo de 02 (dois)dias ,
contado  da  data  de  adjudicação,  para  entregar(em),  na  Sala  da  Comissão  Permanente  de
Licitação do , a via escrita de suas respectivas propostas definitivas de preços, devidamente
assinada  pelo  representante  legal.  É  facultado  à(s)  licitante(s)  vencedora(s)  entregar  o
Pregoeiro, na reunião, pen-drive ou outro dispositivo eletrônico contendo sua proposta inicial,
para fins de atualização, impressão e aposição da assinatura do representante legal;
11.25.  Atendida a exigência estabelecida no subitem anterior,  o Pregoeiro,  encaminhará os
autos a Senhora Presidente e 1ª Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe
para fins de homologação do resultado da licitação;
11.26. Manifestando qualquer das licitantes a intenção de recorrer, o processo somente será
encaminhado para fins de adjudicação e homologação do resultado após o transcurso da fase
recursal;
11.27. Caso entenda necessário proceder  a  exame mais  detalhado  de lances  verbais  ou da
documentação  poderá  o  Pregoeiro,  a  seu  exclusivo  critério,  suspender  a  sessão
respectiva,hipótese em que comunicará às licitantes, desde logo, a data, o horário e o local em
que será divulgado o resultado do julgamento;
11.28. Das reuniões relacionadas com o presente Certame serão lavradas atas circunstanciadas,
as  quais  serão  assinadas  pelo  Pregoeiro  e  membros  da  equipe  de  apoio  e  também  pelos
representantes das empresas presentes à sessão;
11.29.  Nas atas  a  que se refere  o subitem anterior  serão consignados o nome de todas  as
licitantes, as  reclamações e requerimentos apresentados, bem como as demais ocorrências que
interessem ao procedimento;
11.30. Caso todas as propostas escritas sejam desclassificadas quando do confronto com os
requisitos estabelecidos neste Edital,  poderá o Pregoeiro,  a seu exclusivo critério ,  fixar às
licitantes o prazo de 5(cinco) dias  para a apresentação de novas ofertas escoimadas das causas
que motivaram a desclassificação, admitindo-se, nesta hipótese, a cotação de preços distintos
dos inicialmente ofertados;
11.31. O procedimento do subitem anterior poderá ser adotado também no caso de inabilitação
de  todas  as  licitantes,  hipótese  em  que  a  nova  documentação  deverá  ser  apresentado  ao
Pregoeiro no prazo 5 (cinco) dias , contado da data da lavratura da  respectiva Ata;
11.32.  O  Pregoeiro  poderá  solicitar  esclarecimentos,pareceres  e  promover  diligências
destinadas  a  elucidar  ou  a  complementar  a  instrução  do  processo,  sempre  que  julgarem
necessário, fixando prazo aos setores competentes ou às licitantes para o atendimento, vedada,
por parte destas, a inclusão posterior de informação que deveria constar originariamente da
proposta/documentação;
11.33. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e
“Documentação  de  Habilitação”  em  um  único  momento,  ou,  ainda,  se  os  trabalhos  não
puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os
motivos  serão  consignados  em  ata  e  a  continuação  dar-se-á  em  sessão  a  ser  convocada
posteriormente;
11.34.  Havendo  interrupção  dos  trabalhos  os  envelopes  não  abertos,  depois  de  serem
rubricados no fecho, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, pelos membros da equipe de apoio e
pelos representantes legais das licitantes presentes, ficarão sob a guarda do Pregoeiro até nova
reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos;
11.35. Todas as propostas de preços escritas e os documentos de habilitação serão rubricados,
obrigatoriamente,  pelo  Pregoeiro,  pela  equipe  de  apoio  e  pelos  representantes  legais  das
licitantes presentes à sessão deste Pregão;
11.36. Após a homologação do presente certame, a licitante cuja documentação não tiver sido
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examinada terá o prazo de 30 (trinta) dias para recolher o respectivo envelope junto ao Setor de
Licitação deste Poder, findo o qual o envelope e seu conteúdo serão fragmentados.

12. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.
12.1. Ao final da sessão e declarada a Licitante vencedora pelo Pregoeiro, qualquer Licitante
poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, com registro em Ata da
síntese das suas razões,  desde que munida de carta de credenciamento ou procuração com
poderes específicos  para tal.  As Licitantes  poderão interpor recurso,  no prazo de três dias,
ficando as demais Licitantes,  desde logo, intimadas para apresentar contra-razões por igual
prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos;
12.2. A falta de manifestação, imediata e motivada da Licitante importará a decadência do
direito  ao recurso,  e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro à vencedora e ao
encaminhamento do processo à autoridade competente para homologação;
12.3.  O recurso  contra  a  decisão  do Pregoeiro  terá  efeito  suspensivo e  o seu acolhimento
importará a invalidação apenas dos atos não suscetíveis de aproveitamento;
12.4.  Os recursos  e  as  contra  razões  interpostos  pelas  Licitantes  deverão ser  entregues  no
Serviço de Protocolo deste Poder, localizado no Edifício Sede da Assembléia Legislativa do
Estado de Sergipe Palácio Governador João Alves Filho localizado na Avenida Ivo do Prado
s/n, Centro, nesta Capital, das 07:00 às 17:00 horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos
e feriados e sexta-feira à tarde;
12.5. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo,
devidamente informado, à autoridade competente;
12.6. Decididos os recursos, no prazo de cinco dias úteis, constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade competente deve adjudicar o resultado da licitação.
 
13. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

13.ENTREGA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
13.1 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.
13.2 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 ao licitante vencedor substituí-los no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, após comunicado da Assembléia,sob pena de inexecução do contrato.
13.3 Será lavrado Termo de Aceite após a constatação pela Comissão, da fiel execução dos
serviços ora licitados.
13.4 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.

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 assinatura do contrato/emissão da nota de empenho até a conclusão dos
serviços.
14.2 No caso de descumprimento do prazo estabelecido será facultada à Administração desta
Assembléia  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;
14.3.  O Contrato  será  assinado  nos  termos  condições  e  cláusulas  constante  da  Minuta  de
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Contrato, parte integrante deste Edital (Anexo IX); 
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
responsabilidade 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.PAGAMENTO E REAJUSTE:

15.1 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 Geral;
           II – Cumprimento da Resolução do TCE/SE 208 de 06 de dezembro de 2001.
15.2 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.

15.3 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.

15.4 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 imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual.

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1.  Com  fundamento  no  artigo  7º  da  Lei  nº  10.520/2002,  ficará  impedido  de  licitar  e
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais e multa a licitante e a
adjudicatária que:

16.1.1. não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de
validade de sua proposta;
16.1.2. deixar de entregar documentação exigida neste Edital;
16.1.3. apresentar documentação falsa;
16.1.4. ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
16.1.5. não mantiver a proposta;
16.1.6. falhar ou fraudar na entrega do objeto;
16.1.7. comportar-se de modo inidôneo;
16.1.8. fizer declaração falsa; 
16.1.9. cometer fraude fiscal.
16.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no
caso  de  atraso  injustificado,  assim considerado  pela  Administração,  inexecução  parcial  ou
inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada
a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
16.2.1. advertência por escrito;
16.2.2. multa de:
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a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso o material  seja
entregue com atraso, limitada a incidência a 15 (quinze) dias;

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na entrega do objeto, por
período superior a 15 (quinze) dias;
c) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação
assumida;

16.2.3. suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

16.3. As sanções de multa poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a de advertência,
suspensão temporária para licitar e contratar com a administração da Assembléia Legislativa
do Estado de Sergipe.

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1.  O  esclarecimento  de  dúvidas  e  informações,  sobre  o  presente  Edital,  poderão  ser
requeridas, por escrito, o Pregoeiro ou Membros da Equipe de Apoio na Sala da Comissão de
Licitação deste Poder,  situado na Avenida Ivo do Prado, s/n, no Palácio Governador “João
Alves Filho”, Centro – 2º Andar  – Sergipe, ou pelo, no horário das 07:00 às 12:30 horas,
diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, inclusive por fax-símile, pelo telefone
(79) 3216-6821;
17.2. Caso a adjudicatária não compareça para assinar o contrato, no prazo de 10 (dez) dias
corridos do recebimento do aviso da adjudicação, ou, quando convocada dentro do prazo de
validade de sua proposta, não apresentar situação regular, de que trata este Edital, a Assembléia
poderá convocar, para substituir a empresa vencedora, as Licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições de suas propostas, podendo ser
negociada  a  obtenção  de  melhor  preço,  verificando-se  a  aceitabilidade  da  proposta  e  o
cumprimento das exigências habilitatórias,  ou revogará o Processo Licitatório,  observado o
interesse público;
17.2.1. Os documentos, exigidos para esta Licitação, poderão ser apresentados em original, por
qualquer  processo  de  cópia  autenticada  por  cartório  competente  ou  por  servidor  da
Administração ou publicação em órgão da Imprensa  Oficial.  Os que forem de emissão  da
própria proponente, deverão ser datilografados ou impressos em papel timbrado da Licitante,
registrar o número desta Licitação, estar datados e assinados por seu representante legal ou
preposto legalmente estabelecido. A exibição do documento original o Pregoeiro dispensa a
autenticação em cartório;
17.3. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa,  respeitada  à  igualdade  de  oportunidade  entre  as  licitantes  e  desde  que  não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação;
17.4. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Estado de Sergipe,
bem como os demais  atos  pertinentes  a esta  licitação,  passíveis de divulgação.  Em caráter
estritamente informativo, é facultado à Administração divulgar atos da licitação na sua página
na Internet (www.al.se.gov.br);
17.5. Até 2 (dois) dias úteis, antes da sessão pública, nos termos do Art. 12º caput, § 1º e 2º, do
Dec. 3.555, de 08/08/2000, qualquer cidadão, licitante ou não, poderá solicitar esclarecimentos,
providências ou impugnar o ato convocatório.  Após este prazo, independente de declaração
expressa,  a  simples  participação  nesta  licitação  implica  em aceitação  plena  das  condições
estipuladas  neste Edital,  desistindo do direito  de impugnar  os seus termos a Licitante  que,
tendo  o  aceito  sem  objeção,  vier,  após  o  julgamento  desfavorável,  apresentar  falhas  e
irregularidades que o viciem, cabendo o Pregoeiro decidir sobre o requerimento no prazo de
01(um) dia útil ou 24 (vinte e quatro) horas. A petição será dirigida à autoridade subscritora do
Edital;
17.6. Caso seja acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data
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para a realização do certame;
17.7. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, por falhas ou irregularidades, a
Licitante que não o fizer no prazo previsto no subitem 17.5 deste Edital;
17.8.  A impugnação  feita  tempestivamente  pela  Licitante  não a  impedirá  de  participar  do
processo licitatório;
17.9. Qualquer modificação no Edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação
em que se deu o texto  original  sendo comunicada  aos  adquirentes  do Edital,  via  tele-fax,
telegrama,  AR ou  entrega  pessoal,  reabrindo-se  o  prazo  inicialmente  estabelecido,  exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas;
17.10.  A(s)  vencedora(es)  desta  licitação  deverá(ão),  durante  a  sua  execução,  manter  as
condições de habilitação apresentadas na licitação;
17.11 O Pregoeiro, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, desde
que não esteja infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório;
17.12. É facultada o Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase desta licitação, a
promoção  de  diligência  destinada  a  esclarecer  ou  complementar  a  instrução  do  processo,
inclusive para verificar  a  compatibilidade  das  especificações  do objeto ofertado diante  dos
requisitos previstos neste Edital e seus anexos, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação  que  deveria  constar  originariamente  da  proposta  ou  na  documentação  de
habilitação;
17.13. As Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, não será, em nenhum caso, responsável por
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório;
17.14. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
20.15.  Não  havendo  expediente  ou  ocorrendo  qualquer  fato  superveniente  que  impeça  a
realização  do  certame  na  data  marcada,  a  sessão  será  automaticamente  transferida  para  o
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que
não haja comunicação da Pregoeira em contrário;
17.16. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe;
17.17. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento
da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da
sua proposta, durante a realização da sessão pública do Pregão;
17.19. A apresentação da proposta implicará pleno conhecimento e aceitação,  por parte da
Licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
17.19. Nenhuma indenização será devida às Licitantes pela elaboração e/ou apresentação de
quaisquer documentos relativos a esta licitação;
20.20.  A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito  à contratação,
salvo disposição em contrário;
17.21. A critério do Pregoeiro, o início dos trabalhos poderá ser prorrogado em até 10 (dez)
minutos da hora estabelecida neste Pregão;
17.20. Caso o Pregoeiro  julgue  conveniente,  a  seu  critério  exclusivo,  poderá  suspender  a
reunião em qualquer fase, a fim de que tenha melhores condições de analisar as propostas ou
documentos  apresentados, encaminhando-os às áreas envolvidas para manifestação, ou para
promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, desde
que não implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar inicialmente;
devendo  proceder  ao  registro  em  Ata,  da  suspensão  dos  trabalhos  e  a  continuidade  dos
mesmos;
17.23. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio;
17.24. A Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe reserva-se o direito de:
a) revogar, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razões de interesse público,
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decorrentes de fatos supervenientes, ou anular o procedimento licitatório, quando constatada
ilegalidade no seu processamento;
b) alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de propostas, na forma
da legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação das mesmas;
c) adiar o recebimento das propostas divulgando, mediante aviso público, a nova data.
17.25.  A  Administração  poderá  cancelar  a  Nota  de  Empenho  que  vier  a  ser  emitida,  em
decorrência  desta  licitação  e  rescindir  o  correspondente  Contrato,  independentemente  de
interpelação judicial ou extrajudicial, ficando assegurado o contraditório e o direito de defesa:
a) for requerida ou decretada a falência ou liquidação da Contratada, ou quando ela for atingida
por  execução  judicial,  ou  outros  fatos  que  comprometam  a  sua  capacidade  econômica  e
financeira;
b) a Contratada for declarada inidônea ou punida com proibição de licitar ou contratar com
qualquer órgão da Administração Pública;
c)  em cumprimento  de  determinação  administrativa  ou  judicial  que  declare  a  nulidade  da
adjudicação.
17.26.  Em  caso  de  concordata,  o  contrato  poderá  ser  mantido,  se  a  Contratada  oferecer
garantias que sejam consideradas adequadas e suficientes para o satisfatório cumprimento das
obrigações por ela assumidas;
17.27. A Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe e as licitantes do certame elegem o foro
da Cidade de Aracaju, para dirimir qualquer questão relacionada com o presente Edital.

Aracaju/SE, 30 de julho de  2015.
Denise Vasconcelos Gama Bendocchi

Pregoeira
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A N  E  X  O    I
                                     FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA
01-Objeto: 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reforma e ampliação dos
quadros elétricos de baixa tensão (BT) na subestação de energia elétrica, localizada em área in-
terna, substituição do quadro de distribuição do  gerador de emergência e execução de uma
nova malha de terra no edifício sede deste Poder, conforme especificações abaixo : 
PLANILHA QUANTITATIVA / DESCRITIVA
DESCRIÇÃO 

UNID.
VALOR  GLO-
BAL R$

Serviço  de  reforma  e  ampliação  da  subestação  elétrica  /
Gerador Prédio da ALESE

1-Levantamento atual dos quadros com visita técnica comprovada.   
2- Elaboração do Projeto dos quadros  novos obedecendo a NBR
14039 de 2005, NBR 5410 e NR 10, com ampliação indicada na
visita.

 
 

3- Elaboração do projeto de nova malha de aterramento para atender
a subestação do prédio da ALESE.

 
 

4- Execução e Instalação de novo Quadro Geral de Barramento –
QGB - para os transformadores 1 e 2 em novo local mais amplo e
arejado. Atendendo as exigências da NR10

 

 
5- Execução e instalação do quadro geral de emergência alimentado
pelo Gerador.

 
 

6-  Execução  e  instalação  de  quadro  de  barramento  de
equipotencialização de aterramento.

 
 

7- Construção de canaleta de alvenaria sob o novo QGB.   
8- Instalação de alimentador entre os transformadores 1 e 2 e o novo
QGB em tubulação embutida no piso.

 
 

9-  Instalação  de  eletro  calhas  galvanizadas  aéreas  para  os
condutores de saída do novo QGB.

 
 

10- Identificação e emenda de todos os circuitos alimentadores de
saída

 
 

11-  Fornecimento,  execução  e  interligação  da  nova  malha  de
aterramento.

 
 

12- Emissão de ART de projeto e de execução   
13- Remoção dos quadros dos Trafo 1, Trafo 2 e sala do Gerador.   
14- Emissão de relatório de ensaio na malha de terra.   
15- Disponibilizar um Engenheiro por um período de 3 meses com
120  h/h   por  mês   para  execução  de  serviços  de  controle  e
manutenção preventiva e corretivo em pontos diversos do prédio da
ALESE.
16- 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 corretivo em pontos diversos do prédio da
ALESE.
TOTAL: trezentos e vinte e três reais, trezentos e cinqüenta e três reais
e trinta e três centavos) 323.353,33

OBS.: O preço da tabela acima deve ser apresentado em Reais (R$).
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS QUADROS DE BT  DA SUBESTAÇÃO DA ALESE

EVENTOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

PROPONENTE:

 1º MÊS  2º MÊS  3º MÊS

Item Serviços Valor % Valor % Valor % Valor

01 SERVIÇOS PRELIMINARES        

01.01
Levantamento atual dos quadros com visita técnica 
comprovada.

       

01.02
Elaboração do Projeto dos quadros novos obedecendo a 
NBR 14039 de 2005, NBR 5410 e NR 10, com 
ampliação indicada na visita.

       

01.03
 Elaboração do projeto de nova malha de aterramento 
para atender a subestação do prédio da ALESE.

       

01.04 Emissão de ART de projeto e de execução        

02 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        

02.01

 Execução e Instalação de novo Quadro Geral de 
Barramento – QGB - para os transformadores 1 e 2 em 
novo local mais amplo e arejado. Atendendo as 
exigências da NR10

       

02.02
Execução e instalação do quadro geral de emergência 
alimentado pelo Gerador.

       

02.03
Execução e instalação de quadro de barramento de 
equipotencialização de aterramento.

       

02.04 Construção de canaleta de alvenaria sob o novo QGB.        

02.05
Instalação de alimentador entre os transformadores 1 e 2 
e o novo QGB em tubulação embutida no piso.

       

02.06
Instalação de eletro calhas galvanizadas aéreas para os 
condutores de saída do novo QGB.

       

02.07
Identificação e emenda de todos os circuitos 
alimentadores de saída

       

02.08
Fornecimento, execução e interligação  da nova malha de
aterramento.

       

02.09
Remoção dos quadros dos Trafo 1, Trafo 2 e sala do 
Gerador.

       

02.10 Emissão de relatório de ensaio na malha de terra.        

02.11

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

       

02.12

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 corretivo em pontos 
diversos do prédio da ALESE.

       

 TOTAIS / PERCENTUAIS                       -   22%   71.137,73 41%   132.574,87 37%     119.640,73 

 VALORES ACUMULADOS  R$  323.353,33 22%   71.137,73 63%   203.712,60 100%     323.353,33 
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02-  SUMÁRIO  DAS  RECOMENDAÇÕES  E  SUGESTÕES  DO  DIAGNÓSTICO  DAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ALESE ELABORADOS PELA ENERTEC

VINCULADO AO CONTRATO DE SERVIÇO nº 017/2015 e nota de empenho
0834.

SUBESTAÇÃO

a. Solicitação junto a concessionária de energia elétrica de aferição do medidor e
dos transformadores de corrente e de potencial;

b. Reforma dos quadros gerais de proteção e do barramento de baixa tensão a ser
instalado em outra área anexa a subestação; e

c. Implantação de uma nova malha de terra.

GERADOR DE EMERGÊNCIA

a. Remoção  do  quadro  existente  e  Instalação  de  novo  quadro  geral  de
emergência.

b. Limpeza do ambiente.

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO INSTALADOS EM TODOS ANDARES

a. Cadastramento  por  andar  dos  quadros  de  distribuição,  dos  pontos  de  tomada,
iluminação, interruptores, identificando equipamentos vinculados, com base no layout
dos ambientes.

b. Digitalização do cadastramento por andar.

c. Identificação das bitolas de condutores por circuito de cada quadro e levantamento das
cargas.

d. Digitalização do cadastramento de condutores e cargas.

e. Cálculo da queda de tensão de cada circuito e análise da proteção.

f. Elaboração do projeto executivo, contemplando correções, ajustes e levantamento de
materiais e dispositivos a serem adquiridos, adequados aos parâmetros normativos em
vigor.

CONTRATO DE DEMANDA DE ENERGIA 

O valor do contrato atual de demanda junto à concessionária de energia elétrica é de
310 kW, entretanto os registrados ao longo dos meses de janeiro a maio de 2015
apresentaram  valores  superiores,  conforme  já  comentado  nos  relatórios  parciais
enviados a essa administração. Como a revisão do atual  contrato,  está vinculado a
conclusão do processo de aferição do medidor de energia e dos Transformadores de
Corrente  (TC’S)  e  dos  Transformadores  de  Potencial  (TP’S),  instalados  no  lado  de
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média tensão da subestação, cabe orientações técnicas e administrativas sumarizadas
a seguir.

a. Caso  seja  identificado  anomalia  no  medidor  de  energia  e/ou  nos
transformadores de corrente e de potencial,  exigir  da concessionária
que instale novo medidor e promova o encontro de contas reais de  
faturamento analisados à luz do histórico de consumo e demanda do
ano de 2014, podendo realizar um contraponto analítico com as duas
próximas medições registradas pelo novo medidor.

SUGESTÕES

 Que passe a ser um ato coletivo de todos aqueles que trabalham e ocupam as
instalações físicas da ALESE, o uso da energia elétrica de forma racional. Além  dos
resultados de redução de custo de manutenção da instituição somasse  o  aspecto
educacional para todos usuários. Para consecução desta sugestão, voltamos a nos referir à
proposição constante no Relatório Parcial 1,  cujo  texto  orientativo  é  reapresentado  a
seguir.

 Criação  pela  Diretoria  Administrativa  da  ALESE  da  “COMISSÃO  INTERNA  DE
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - CICE”, ato este, que não deve ser imposto, antecedendo ao
mesmo,  um  planejamento  de  ações  que  deverão  ser  promovidas  para  preparação
motivacional,  esclarecimentos  de  ordem  geral  e  específico  do  uso  racional  da  energia,
envolvendo  nesta  fase  colaboradores,  funcionários  e  pessoal  terceirizado,  através  de
palestras sobre o tema conservação de energia e seus principais conceitos e objetivos. Numa
segunda etapa,  deverá  ser  realizada  a  divulgação  interna  dos  procedimentos através  de
cartilha, impressão de folhetos, adesivos e banners. Numa terceira etapa será formalizado
documento  estabelecendo  a  quantidade  de  membros  da  comissão  com  as  atribuições,
competências e metas. 

 Apesar de não fazer parte do escopo dos serviços contratados, foi identificado
durante  nossas  inspeções  situação  de  anomalia  com  relação  a  uma  caixa  de
passagem  de  cabos  telefônicos  localizada  próximo  a  subestação  (lado  da  Praça
Fausto  Cardoso)  e  das  condensadoras  do sistema de  climatização.  Que  requer  a
Instalação de tampa, devido a estarem submetidos a muita a umidade.   

 Que  seja  contratado  mão  de  obra  especializada  para  início  de  controle  e
pequenas manutenções.

NORMAS REFERENCIADAS

Os serviços executados levaram em consideração as normas da ABNT, da concessionária de
energia elétrica e ANEEL.

ENERGISA – NDU 001 / NDU 003
ABNT – 5410 / 14039 / 5413 / 5356 / 5416 / 5458
ANEEL – Resolução 414
ANEEL -  Resolução 395/2009 (PRODIST Modulo 8)
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3. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As  despesas  com  a  presente  aquisição  correrão  pela  seguinte  dotação  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.

4.  DO 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:

I - Nota fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Diretor Geral;
           II – Cumprimento da Resolução do TCE/SE 208 de 06 de dezembro de 2001.

5- DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de noventa dias.

6.  DISPOSIÇÕES GERAIS :

a) O objeto desta licitação poderá ser acrescido  em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial  atualizado,  mantidas  as  demais  condições  iniciais,  ficando  o  contratado  obrigado  a
aceitar essa condição, quando formalmente proposta por este Poder.
b)Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhista,  fiscais  e comerciais  resultantes da
adjudicação desta licitação.
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ANEXO II

DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO AO EDITAL

A (nome da empresa) de acordo com o Edital Licitação nº 031/2015    Pregão Presencial nº
019/2015, DECLARA que :

1. Aceita as condições do presente Edital, das disposições técnicas, da minuta contratual, 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 necessários para a prestação completa dos serviços discriminados no Anexo I;

3.  Tem  o  conhecimento  da  descrição  dos  serviços   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
contabilidade 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,      de                       de 2015

__________________________________________________
 (assinatura do representante legal do licitante)
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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 031/2015 –
Pregão Presencial nº 019/2015

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

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 requisitos exigidos para a habilitação na Licitação nº 031/2015-  Pregão

Presencial nº 019/2015 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 assinada pelo representante legal da empresa; 
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI MENOR EM QUADRO
FUNCIONAL

Licitação nº 031/2015–  Pregão Presencial nº 019/2015

______________________________________(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 VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICRO EMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa _____________________ inscrita no CNPJ ____________________________, por

intermédio  do  seu  representante  legal,  o(a)  Sr.(a)____________________________,

portador(a) da Carteira de Identidade nº e do CPF nº DECLARA para fins do disposto no

subitem  7.6.1, do Edital do processo licitatório nº 031/2015 Pregão Presencial nº 019/2015,

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 VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

DECLARAÇÃO

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 019/2015

A empresa _____________________ inscrita no CNPJ ____________________________, por

intermédio  de  seu  representante  legal,  o(a)  Sr.(a.)_______________________________,

portador(a)  da  Carteira  de  Identidade  nº  ._________________e  do      CPF  nº

._________________, declara sob as penas da lei,  que, até a presente data, inexistem fatos

impeditivos  para  sua  habilitação,  no  processo  licitatório.  Declara-se  idônea  para  licitar  e

contratar com o Poder Público e não se encontra suspensa do direito de licitar ou contratar com

as Administrações Federais, Estaduais ou Municipais, cientes da obrigatoriedade de declarar

ocorrências posteriores.

___________________________________

(local e data)

_______________________________________________________
(representante legal)

Observações:

1) a Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo
representante legal da empresa; e

2) esta declaração faz parte dos documentos de habilitação.
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

                  Declaramos que em cumprimento ao subitem 9.6, alíneas “b e b.1” do edital

referente  à  LICITAÇÃO Nº  023/2015-PREGÃO  PRESENCIAL  Nº  016/2015,  que  a

empresa,  __________________________________  através  do  seu  representante  Sr.(a)

________________________________, portador do C.P.F  nº ________, vistoriou o edifício

sede  com o  objetivo  de    verificar  “in  loco”.  A vistoria  é  de  inteira  responsabilidade  do

licitante.

Aracaju,      de               de  2015.     

                         ___________________________________________________________
                                                Diretor Administrativo

_________________________________________________
Representante de Empresa
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ANEXO IX

MINUTA DE  CONTRATO  Nº  

                                  
Contrato de Prestação de Serviços celebrado
entre a Assembleia  Legislativa do Estado de
Sergipe e a Firma 

 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.:  ,  sediada  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 integralmente 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  nºs

123/2006 e 147/2014 e Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do
Consumidor) 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  energia  elétrica,  localizada  em  área  interna,  substituição  do  quadro  de
distribuição do  gerador de emergência 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

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

2.3. Quando da conclusão dos serviços serão entregues:
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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.

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;

• CLÁUSULA QUARTA –  OBRIGAÇÕES DO 
CONTRATADO

Constitui  obrigações  do  Contratado,  além  das  expressamente
indicadas em outras cláusulas deste Contrato, as seguintes:

b. - Executar os serviços, objeto deste Contrato em estrito acordo
com as disposições deste instrumento contratual;

c.  -  Responsabilizar-se por toda e qualquer despesa com pessoal,
quer de natureza trabalhista e previdenciária.

d.  -   Manter  durante  toda  a  execução  do  Contrato,  todas  as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

e. -  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;

f. -  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 Legislativo, 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.
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      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  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 físico-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.
                                               

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

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

aplicadas as seguintes sanções legais:
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           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 licitação 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 rescisão nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA  DÉCIMA  SEGUNDA   –  DISPOSIÇÕES
GERAIS

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 presença das testemunhas abaixo.

Aracaju(SE),      de             de   2015.

Deputado  Luciano Bispo de Lima                          Deputado Jeferson Andrade
Presidente                                                                                                         1ª Secretário

          CONTRATANTE

Firma 
         CONTRATADA

TESTEMUNHAS:                 __________________________________________
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