
ILUSTRISSIMO SENHOR JOSEMAR FARIAS

PREGOEIRO DO SERVlqo DE APOIO As MlcRo

MATO GROSSO _ SEBRAE

DE ALBUQUERQUE, DD.

E PEQUENAS EMPRESAS EM

Ref. Preqio Presencial n" 068/2.014

fl QIJ&TRA-flNGtrNH CONS LE LTDA pessoa

juridicadedireitoprivado,inscritanocNPJ/MFsobnol3'898'698/0001-56'lnscriqioEstadual

n. 113.534.15.|-5, sedia i Rod BR 364, n" 5loo, sala 02', bairro Distrito lndustrial', 6u11[{ (MT)'

por seu representante legal infra assinado, tempestivamente' vem' com fulcro

na alinea ,,a", do inciso l, do art. 
.|09, da Lei no 8'666/93' a presenga de Vossa

Senhoria, para interpo1. RECURSO AOUINFTR^ITIVO' esperando-se o seu

processamento e julgamento, conforme raz6es inclusas'

Pede deferimento.

Cuiab6 (MT), 23 de outubro de 2014'



RECURSO ADMI NISTRATIVO

RAZOES

Recorrente: E QUATRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA M

Recorrida:coNAP|AccoNSULToRIA,ASSESSoR|A,PLANEJAMENToEcoNcuRSoSLTDA-ME

INSICNE JULGADOR:

I _ DOS FATOS E FUNDAMENTOS:

Trataapresentederecursoadministrativointerpostopela
Recorrente em desfavor da Recorrida, especificamente' contra a r' decisdo

proferidapelollustrePregoeiro,queaadmitiucomovencedoradoPregdo
Presencial n" 068 12014'

Verifica-se, que a Recorrente, na primeira oportunidade (art' 245'

doCPC)alegouNULIDADE:aRecorridanaatendeuostermosdoedital,quanto
qua|ificaqdot6cnica(reistrodaimpugnaqio:ata0ldasessiode
credenciamento - p' 2e 0ltimo parigrafo)'

Notadamente,aRecorridaquandodarealizaq6odasessiode
credenciamento,recebimentoeaberturadaspropostasdepreqoserecebimento
de envelopes de habilitaq'o do Pregdo Presencial n. 068/2014, nio apontou

enqenhei ro resPo!'ls6vel'

Recorrida
Ali6s,sequeraatividadeecon6micadesenvolvidapelaRecorrloa^ ra"- afoitn no dia 

.|0..|0.20.|4'

te m ab ran # ;' 0".,] 
",, ",i 

J.- 0. 
:. n: lf 1:,i: l?i lT')l; 1,","0'i.' J,. 

j,?; iliiltem aorarlgtrtrLro' vq'q s!' .et6rio registro de
nio possuia em seu q tadro de funcionirio ou socl

habilitado.
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ARecorrenteimpugnou,tempestivamente,asnulidadessuscitadas.

Consubstanciando-se, NULIDADES ABSOLUTAS' em face de credenciamento da

Recorrida sem o registro de especializaqao e de profissional em engenharia'

Estranhamente,aRecorrida.nodia20.l0.20l4,apresentouregistro

no CREA e com profissional habilitado, TNTEMPEST|VAMENTE, situaqao que nio

se convalida.

Senodia10.l0.20l4aRecorridandopossu[aprofissional
habilitado, nio poderia permanecer no processo licitat6rio' ora' acr6scimo de

document o a posterioriviolao principio da legalidade'

Atodaevid€ncia,adesabilitaqiodaRecorrida6mat6riadeordem
p0b|icaenioseconvalida.Aprop6sito,adesabilitaqdodeveriaterocorrido
incontinentie deof(cio' por se tratar de nulidade absoluta'

Nesse sentido, o Tribunal de Justiqa do Estado do Rio Grande do sul

proferiu o seguinte julgamento' verbis"

APELAqAO C[Vrl' LtcrngAo E CONTRATO ADMlNlsrRATlvo'

MANDADoDESEGURA*q^-.*,,uTAqAo.DEEMPRESAQUENAoAPRESENToU
ToDoSosDocUMENToSEoUtruroRungOesEX|GIDoSPELoEDITAL'
ott-tcEt'tctR oo .o",,,Ao o, l-..,,nqAo possis.LtrnNDo A SUA JUNTADA EM

MoMENToPosTER|oR'ILEGALIDADEcoNFIGu*oo.VlotAcAoAoPR|NcfPloDA
IGUALDADEDETRATAMENToDoscoNcoRRENTESPRECONIZADANoS3"Do
ART. 43 DA LEt DE ucrnqors. nreuqAo DESPRoVIDA, PREJUDICADo o

REEXAME NECESSARIO' (Apelaqio t Rtt""mt Necessirio No 7O044885754'

SegundaCimaraC[ve|,Tribuna|deJusticadoRS,Relator:ArnoWerlang,Ju|gado
em I I 10412012)

Ndobastasseanu|idadeacimasuscitada,equetornaaRecorrida

n6oaptaaparticipardalicitaq5o,verificaqueseucontratosocialnioapresenta
atividadeecon6micacompat(Velcomoobjetolicitado.ora,aRecorrente
imPugnou.

Entretanto,oSr.PregoeiroeaEquipedeApoioentenderamquea
palavragen6rica..projetos,,seriasuficienteparaatenderorequisitodoedital,e
habilitou a Recorrida, estranhamente' e contrariando as regras da licitagdo'



Enecessariopontuar'queoobjetoda|icitaqio6acontrataqdode
empresaespecializadanaelaboragdodeprojetosexecutivoecomplementares
de02(duas)usinasdemicrogeraq6ofotovoltaicaconectadasdredede
distribuidora local'

Ja,aRecorridatr6semseucontratosocialenainscrigdodoCNPJ'as
seguintes atividades:

NocasodaRecorrida,ndoevidenciouramodeatividade

com o objeto licitado' Sem exagero' a Recorrida ndo preencheu o

2.3doEdital.Comefeito,suahabiIitaqdoest6prejudicada.

comPat(vel

item "a" do

DA VINCULAqAO AO

Comseinfere,aAdministraqioP0b|icaesteatreladaaobservAncia

do principio da vincuraqio do instrumento convocat6rio, sua inobservancia fere

de morte a Lei Infraconstitucional e a pr6pria Constituiqio'

Nota-se,queanorma_principiodispostanoart.4l,caput,daLeino

8.6661g3.',,AAdministrandopodedescumprirasnormasecondiq6esdo
edital, ao qual se acha estritumente vinculada'"

) DA INOBSERVANCIN PRINCIPIO

INSTRU M ENTO CONVOCAToRIO:

O edital, nesse caso' tornou-se

principio de origem a outro que lhe 6

i nstru mento convocat6rio'

lei entre as Partes' Este mesmo

afeto, o da inalterabilidade do

70.20-4-oo-o.,u.o"o.sdeconsultoriaemgestioempresarial,excetoconsu]toriat6cnica
espec(fica;

74.90-l-03-Servigosdeagronomiaedeconsu|toriaisatividadesagrfcolasepecuarias;
82.99-7_99-outrasatividadesdeserviqosprestadosprincipalmenteisempresasnio
especificadas anteriormente; . ,-- -,
85.50-3-Ol - Administragio de caixas escolares;

-s^- Aa rnnin i educacio. exceto caixas escolares
8s.so-3-02-r@
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Adargumentandum,aregraqueSeimp6e6que,ap6spublicadoo

edital, nio deve mais a Administruqao promover-lhe alteraq6es, salvo se assim

oexigirointeresseprlblico.Trata-sedegarantiaamoralidadee
impessoalidadeadministrativa,bemcomoaoprimadodaseguraneajurfdica.

ApesardeaAdministraqioestarestritamentevincuIadaao
instrumento convocat6rio, pode a mesma alterar o seu teor' quando houver

motivo superveniente de interesse p0btico' Nesse sentido' relativizando este

princlpio, explica Di6genes Gasparini que:

"(.'.) estabelecidas as reqras de certa licitaqio' tornam-se elas

inalter6veisdurantetodooseuprocedimento.Nadajustificaqua|quera|teraqio
demomentooupontua|paraatenderestaouaque|asituaqio'Se,emraziodo
interessep0b|ico,a|gumaalteraqiofornecessAria,essapoderAserpromovida
atrav6sdererratificagiodoatoconvocat6rio,reabrindo-se,porinteiro,oprazo
deentregadosenvelopesle2contendo,respectivamente,osdocumentosde
habilitaqioeproposta.Assimretifica-seoquesequercorrigireratifica-seoque
sequermanter.Seapenasessamodificaqioforinsuficienteparacorrigirosvicios
delegalidade,m6ritooumesmoderedaqio,dtve-seinvalid6-|oeabrirnovo
Procedimento.''

oeditalimp6e,noitem,'a,,,2.3.que:..PessoasJurfdicasqueatuem

em ramo de atividade compat(ver com o objeto ricitado e que atendam a todas

aS exigencias, inclusive quanto d documentaqao, constantes deste instrumento

convocat6rio e seus anexos, inscritas ou nao no slcAF"' A Recorrida ndo 6

empresaespecializada'logo'suahabilitaqaoest6prejudicada'

II _ DAS RAZOES DA REFORMA:

Ar.decis6oproferidape|oSr.Pregoeiromerecereforma'eisquea

nulidade Suscitada, tempeStivamente, nao permite convalidaqio. Restando

inapta a habilitaqio da Recorrida'

ramo de atividade da Recorrida 6 divergente do

ndo 6 especializada' enquanto o edital imp6eNio bastasse o

objeto licitado, a emPresa

especializaqdo.

@{f



Desse modo' a r' decisdo deve

reconhecer a inabilitaqdo da Recorrida'

ser reformada na totalidade e

III _ DOS PEDIDOS:

Ex positis, requer a Recorrente que o presente Recurso

Administrativo sela recebido, conhecido e provido' para reformar a r' decis6o

atacada, visando a nio habilitaqio da Recorrida' pelas raz6es acima expostas e'

por consequ€ncia, declarar vencedora a Recorrente' como um imperativo da Lei

e do Direito, que por certo estar6 fazendo Vossa senhoria a costumeiraJUST|qA'

a fim que:

a)L|M|NARMENTE,anteainsofism6velpresenqadofumusboniiuris

edopericuluminmora,sejadeferidooEFE|ToSUSPENS|Voaopresente

recurso,hajavistaque,ahabi|itaqio6medidanecessariaparaoprocesso

ricitatorio e as provas demonstradas ndo constituem a Recorrida apta para

manter-se na concorr€ncia; n6o podendO a Recorrente aguardar o deslinde da

questaosemsofreraevidenteameaqadeSeuDireitoeirremedi6ve||esao,

porquanto se continuar as demais fases da licitaqdo;

b) Outrossim' reconhecendo

nula a habilitaqio da Recorrida' ante o n6o

do edital. Assim, suplica seja reformada

apreciou as impugnaq6es da Recorrente

mat6ria atinente d nulidade absoluta'

a proced€ncia do Recurso' declarar

preenchimento de requisito essencial

a r. decisio ora fustigada' que n6o

e cometeu equfvoco ao aPreciar a
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c)nostermosdoart'355'doCPC'aRequerida'quandoda

apresentaqao de suas contrarraz6es dever6 juntar c6pia da nota fiscal do

serviqo de realizaqio do projeto de 32 kWp' noticiado no atestado de

capacidade t6cnica. Eventual recusa, seja aplicada a sanqio prevista no art' 359'

do CPC.

Pede deferimento.

CuiabA (MT), 23 de outubro de 2014'

lErupr' 1s 8eB 6es/ooo1-s6'l
E Quatro Engenharia e Consultoria Ltda

E4 Engenhada El6trica Eficidncia Energ6tica

Rua Veiga Cabral, no.277

Bairro: Dom Aquino

Eee'7801s.110 curnaA - yLJ
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Conprolante de Inscrig6o e de Situagao Cadastral - InpressSo

FcstaFeftrd

Comprovante de Inscrigao e de SituagSo Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificagdo da Pessoa Juridica e, se houler qualquer direrg6ncia, providencie junto d
RFB a sua atualizagSo cadastral.

Aprowdo pela Instrugdo Normatira RFB no 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 2211012014 ds 19:34:54 (data e hora de Brasitia). p6gina: 1/1

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR|DICA

coMpRovANrE DE tNscRtgAo E DE struAgAo 8ilff;frT-*CADASTRAL

NOME EMPRESqR!qL

COI{APLAC CON;ULTORA, ASSESSORA EPLANE'AMENTO LTDA. ME

TITULO DO ESTABEI.ECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

COlt|APLAC

cootco E DEscRtQAo DAATtvtDADe ecor.r0utcn pRtttctpnL

70.204-00 - Atividades de consultoria em gestSo em presarial, exceto consultoria t6cnica especifica

cODtco E DESCRtgAo DASATtvtDADES EcoNOMtcAS sEcUNDARAS

74.90-l-03 - Servigos de agronomia e de consultoria ds atividades agricolas e pecu6rias
82.99'7'99 - Outras atividades de servigos prestados principalmente is empresas nio especificadas
anteriormente
85.50-3-01 - Administragio de caixas escolares
85.50-3-02 - Atividades de apoio i educagdo, exceto caixas escolares

coDlco E DESCRtgAO DA NATUREZA JURIDtCA

206.2 . SOCIE)ADE EI,| PREiAFUA LIM ITADA

NUMERo oE tNScRteAo

08.061.307/0001 -04
MATRZ

LOGRADOURO

AV ISAAC POVOAS

CEP

78.005-000

srruAQAo CN)ASTRAL

ATIVA

Molvo DE struAgAo CADASTRAL

STTUAQAO ESPECtqL

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

NUMERO COMPLEMENTO

586 SALA 108 EDIFWALL STREET

MUNICIPIO UF

CUIABA MT

DATA DA SITUA9AO CADASTRAL

08/06/2006

DATA DA SITUAQAo ESPECIAL

http/Arww.receita.fazenda.gov.br/prepararlnpressac/lnprinppagina.asp
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Ata 0 1 da sessdo qe
credenciamento, recebimento e

. abertura das propostas de pregos
e recebimento dos envelopes de
habilitagdo do preg6o presencial
n.'068/2014

Aos 10 (dez) dias do m6s de Outubro do ano de dois mrt e quatorze. na sede do
SEBRAE/MT, situada na Avenida Historiador Rubens de Mendonga 3.gg9, nesta Capital, ds
09h1Smin, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio oo SefjRRe/MT instituidos pela
Portaria no' 022-812014, de 01 (primeiro) de'setembro de 20i4, a fim de receoer os
envelopes contendo: Credenciamento, Propostas de Pregos e Documentos de Habilitagdo
inerentes ao Pregdo em epigrafe, o qual tem por objeto a Contratagao de empresa para
elaboragio de projetos executivo e complementares de Oi (duas) usinas de
microgerag6o fotovoltaicos conectadas d rede da distribuidora locai, que serio
implantadas na unidade da Sede SEBRAE em Cuiab6/MT.

O instrumento convocatorio foi devrdamente publicado no Diario Oficlal c]o Estado de Mato
99.!o rto dia 30 (trinta) de Outubro de dois mil e quatoze e publicado no site do
SEBRAE/MT.

Iniciada a sessSo o Pregoeiro recebeu os envelopes de Gredenciamento, proposta e
Habilitagdo das licitantes presentes, a saber: E QUATRO ENGENHARIA E cONSUlfonlA
LTDA ME, L& O RENOVAVEL (SINDUSTRAL ENGENHARIA LTDA) E CbNAPUAC
CONSULTORIA, ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E CONCURSOS LTDA.

Em seguida todos os envelopes foram rubricados pelas licitantes presentes, pregoeiro e
Equipe de Apoio. O Pregoeiro procedeu d abertura dos envelopes de CREDENCIAMENTO
tendo sido a documentag6o numerada e rubricada pelos presentes

Ap6s andlise da documentagio e tendo sido preenchidos todos os requisitos do instrumento
convocat6rio, o Pregoeiro e Equipe de Apoio decidem realizar o Credenciamento dos
representantes legais, a saber:

E QTJATRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
REP: GIANFRANCO SCARABOTOLLO

L& D RENOVAVEL (SINDUSTRAL ENGENHARIA LTDA. EPP
REP: GABRIEL DARE

GONAPLAC CONSULTORIA, ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E CONCURSOS LTDA -
ME.
REP: APOENA CANGUSSU BRITO

lndagados se havia alguma manifestag6o a ser feita, os representantes legars das licitantes
presentes se manifestaram dizendo que nEo.

9?1Oo seguimenlo ao processo foram abertos os envelopes contendo as pROpOSTAS'DE
PRE9os, sendo as mesmas rubricadas pelo Pregoeiro, 

'Equipe 
de Apoio e Representantes

Legais presentes.

Foram os os seguintes VALORES GLOBATS:

--W'"

I\._/
Servtcc de Apcrio ds Micro e pequelas Errr;tresas ern Mato Grosso

t]800 5l0 ar8OO - w\tvv lll sebrae conr hr alJf,ilirtefrto6)n)i ,;1rl)r;,,,, r.r),,

@V
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E
E QUATRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
R$ 35.800,00 (TR|NTA E CTNCO MtL E OTTOCENTOS REATS)

L& D RENOVAVEL (SINDUSTRAL ENGENHARIA LTDA - EPP
R$ 33.245,00 (TRINTA E TRES MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

CONAPLAC CONSULTORIA, ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E CONCURSOS LTDA .
ME.
R$ 19.987,91 (DEZENOVE MIL NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E
uM GENTAVOS)

Ap6s a analise e tendo sido preenchidos todos os requisitos, o Pregoeiro decide, nos termos
do subitens 8.8 e 8.9 do edital, CLASSIFICAR para a FASE DE LANCES as licitantes
abaixo com seus respectivos Valores Globais:

CONAPLAC CONSULTORTA, ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E CONCURSOS LTDA .
ME.
R$ 19.987,91 (DEZENOVE MIL NOVEGENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E
uM CENTAVOS)

L& D RENOVAVEL (SINDUSTRAL ENGENHARIA LTDA - EPP
R$ 33.245,00 (TRINTA E TRES MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

E QUATRO ENGENHAR]A E CONSULTORIA LTDA ME
R$ 35.800,00 (TR|NTA.E CtNcO MtL E OITOCENTOS REAIS)

Indagados se havia alguma manifestagdo a ser feita, os representantes legais das licitantes
presentes se manifestaram dizendo que nio.

Indagadas se haveria interesse em lances, os Representantes legais das empresas L& D
RENOVAVEL (SINDUSTRAL ENGENHARIA LTDA - EPP) e E QUATRO ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA ME, se manifestaram dizendo que nio.

Dessa forma, com base no subitem 8.10 do Edital, ficam cLASstFtcADAs
conforme segue:

1" CONAPLAC CONSULTORTA, ASSESSORTA,
. ME.
R$ 19.9E7,91 (DEZENOVE MtL NOVEGENTOS E
uM GENTAVOS)

as propostas

PLANEJAMENTO E CONCURSOS LTDA

OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E

2'L& D RENOVAVEL (STNDUSTRAL ENGENHARTA LTDA - Epp
R$ 33,245,00 (TRINTA E TRES MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

3" E QUATRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
R$ 35.8OO,OO (TRINTA E CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS)

Na sequ6ncia foi aberto o envelope "Documentagdo" da empresa classificada em 1o LUGAR:
CONAPLAC CONSULTORIA, ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E CONCURSOS LTDA -
ME, sendo a documenlagSo numerada pelo Pregoeiro e rubricada pelos presentes.

O Representante Legal da empresa E QUATRO ENGENHARIA E CONSULTORTA LTDA
ME, apontou que o CNAE da empresa n5o atende ao objeto e que a RT apresentada.nao 6

t' 
--''"

i

Servigo de Apoio as Micro e perluenas trrrptesas enr IViato Grosr;.
0go(l 570 OSOO !rh/w Int sebrae conr f,r :rti: ,!;r ,,tr1 r/ii),,

/tu'

Canais de Relaciorranrento



Erd 

F
E,
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certideo conforme exige o edital e na mesma consta KWp divergente do exigido no edital,
como tambem que a empresa ndo apresentou certid6o de registro no cREA

Em anSlise a ComissSo de LicitagAo verificou que a empresa CONApLAC nao apresentou
c6pia autenticada do contrato social conforme exigido no edital no subitem 6.1, bem.como
n6o apresentou atestado de capacidade t6cnica exigido na alinea a do subitem 6.1.3 do
Edital, bem como o KWp nAo estd de acordo com exigido. Diante disto a Comissdo de
!rcilqCgo decidd por inabilitar a empresa GONAPLAC CONSULToR|A, ASSESSORTA;
PLANEJAMENTO E coNcuRsos LTDA - ME, com base no subitem 7.4.1 do
Instrumento Convocat6rio.

Dessa forma, bom base no subitem 8.20 do Edital, foi aberto o envelope "Documentagdo" da
empresa classificada em 20 LUGAR: L& D RENOVAVEL (STNDUSTRAL ENGENHARTA
LTDA - EPP, sendo a documentagSo numerada pelo Pregoeiro e rubricada pelos presentes.

A Representante Legal da empresa coNApLAc coNsuLToRtA, ASSEssoRlA,
PLANEJAMENTO E CONCURSOS LTDA - ME, apontou que o atestado de execug6o
apresentado pela L & D RENOVAVEL nao 6 de um orgSo federal que e exigido no edital.

o Representante Legal da empresa E QUATRo ENGENHARTA E coNSULToRtA LTDA
!l_E.apontou que a empresa L & D RENOVAVEL n6o apresentou certicldo de registro no
CREA.

Em an6lise a ComissSo de LicitagSo verificou que a empresa L& D RENOVAVEL
(SINDUSTRAL ENGENHARIA LTDA - EPP n6o apresentou copia autenticada do contrato
social conforme exigido no edital no subilem 6.1, bem como n6o apresentou c6pia
autenticada do atestado de capacidade t6cnica exigido na allnea a do subitem 6.1.3 do Edital
e tambem nao apresentou a certid6o de registro no CREA ou CAU. Diante disto a Comissao
* Licitag6o decide por inabilitar a empresa L& D RENoVAVEL (STNDUSTRAL
ENGENHARIA LTDA - EPP, com base no subitem 7.4.1 do Instrumento Convocat6rio.

Dessa forma, com base no subitem 8.20 do Edital, foi aberto o envelope "Documentagao" da
EMPTESA CIASSifiCAdA EM 30 LUGAR: E QUATRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
ME, sendo a documentag6o numerada pelo Pregoeiro e rubricada petos presentes.

A Representante Le^gal da empresa coNApLAc coNSULToRtA, AssEssoRlA,
PLANEJAMENTO E CONCURSOS LTDA - ME, que n6o consta na documenfagio da
empresa E QUATRO ENGENHARIA E GONSULTORIA LTDA ME o atestado de capacidade
t6cnica conforme exigido no edital.

Em andltse a Comiss6o de Licitagao verificou que a empresa QUATRO ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA ME, apresentou somente um certificado de curso e n6o o atestado de
capacidade t6cnica exigido na allnea a do subitem 6.1.3 do Edital, com a RT. Diante disto a
9:.!,:=g {q LicitagAo decide por inabilitar a empresa L&D RENovAver- tSlNOUSfnAf-ENGENHARIA LTDA - EPP, com base no sul item 7.4.1 do lnstrumento convocat6rio.

sclarece que o edital no subitem 1g.g possib
tagSo de todas as empresas em uma me
(oito) dias 0teis para que as empresas p
ocorreu,

lndagadas -todas as empresas concordaram . em adequar seus
HABILITAQAo no prazo estabelecido no edital, para nova sessdo
ocoirer6 em 8 (oito) dias rlteis, no caso 22 de ouiubro de 2014 ds
SEBRAE/MT.

DOCUMENTOS DE
de continuagio que ,

14 horas, na sede do

@Ir- Servico de Apoio ds iVlicro e pequenas ErltSrresas ern lvlato Gro:;si;0800 570 08OO www mt_sebrae.Ltotlt l)r ar^:nrlrnrtrrtri(cirr r,..t . , ,

Canais de Relacionanlerlto
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As licitantes concordam com o resultado e abrem m6o do prazo recursar.

E nada mais havendo a tratar neste momento, foi lavrada a presente ata que, depois de lida
e aprovada, foi assinada pelo pregoeiro, Equipe de Apoio e Licitantes prq,sentes ' " *

I

i'r. l,I i I l.
\ tri.ri' ,'' 1 '" ... :

ciEliiniha Marques A. S:i"L Jbn-nsofr ti
Equipe de Apoio' Equipe de Apoio ' L

PLANEJAMENTO E CONCURSOS LTDA -

canais de Betacionanrenro: oBC0 tillTat:

F,'.r

Apoio is Micto e pequenas Enrprosas em Maro Grosso
www.mt sebrae com l:r alendinrento@mt sebr.1._: coit. r),

(SINDUSTRAL ENGENHARIA LTDA - EPP
REP: GABR|EI.-pARE f

LAC / COIISULTdFTA, ASSESSORIA,

APOENA CANGUSSU BRITO

,l' ^i.rr ['r r:eltook.comlsobraemt
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Ata 0Z da sessao de
prossegutmento do Preg6o
Presencial n." 06g/2014.

Aos22 (vinte e dois) dias do m€s de outubro do ano de dois mil e quatorze, na sededo SEBRAE/MT, situada na Avenida Historiador Rubens de Mendonga s.sbs, nesta
eiro e Equipe de Apoio do SEBRAE/MT,
01 (primeiro) de Setembro de 2Oj4, a frm
afe, o qual tem por objeto a Contratagio
s executivo e complementares de 02

tovoltaicos conectadas A rede da
das na unidade da Sede SEBRAE em

A data da presente sessSo foi divulgada em 1O de outubro de 2014, na sessao deabertura,

Iniciada a sessSo o Pregoeiro recebeu os envelopes de Habilitagao das licitantes
PrESEntes, a saber: E QUATRO ENGENHARIA E coNsULToRIA LTDA ME eGONAPLAC CONSULTORIA, ESSCSSORIA, PLANCUTTCruTO E CONCURSOSLTDA . ME.

Em seguida todos os envelopes foram rubricados pelas licitantes presentes,Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Na sequdncia foi aberto o envelope "Documentagdo" da empresa classificada em 1oLUGAR, para o objeto do certame: CONAPU'C COIISULTORIA, ASSESSORIA,PLANEJAIVIENTO E GoNcuRsos LTDA - ME, sendo , do.rr"ntagdo numeradapelo Pregoeiro e rubricada pelos presentes.

o Representante legal da empresa E QUATRo ENGENHARTA E CONSULTORIALTDA ME, apontou que nio identificou no GNPJ da empresa coNApLAC que aempresa realize objeto compativel com o da Licitagio e que o atestado decapacidade tecnica apresenta que o respons6vel t6cnico prestou servigo comvalor incoerente ao apresentado para esta ricitagio. 
eerve eer vrY

Ap6s anSlise e consulta a equ oria ju o
|p".nl1T"lto de que a empresa da licit ode Licitagio esclarece que est6 social aempresa CONAPLAC.a ,,elaboragio de ndo ai oatestado de capacidade t6cnica com objeto compativel ao da presente licitagio.

@V

sido preenchidos todos os requisitos do
Equipe de Apoio decidem HABILITAR e

CONSULTORIA, ASSESSORIA,
com o VALOR GLOBAL de R$
OITENTA E SETE REAIS E

eto do certame.

,';i,l.r cOt.]l rliet i acti\ |
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presentes.

E QUA RO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
ANFRANCO SCARAOOTOL\O .

Servigo de.Apoio as Micro e pequenas Empresas enl Mato Grosso
0800 570 OEOO - www.mt.sebrae corn,l)r atr)ndinierrtr:@mt.seirrire colr] r. l

trLryry

9_lprg:gntante regar da empresa E euATRo ENGENHARTA E coNsuLToRrALTDA ME, manifesta'o interesse de interpor recurso quanto i decis5o dehabilitagSo da empresa coNApLAG, nos termos do subitem 9.1 do edital.

E nada mais havendo a tratar neste momento, foi lavrada a presente ata que, depoisde lida e aprovada, foi assinada pelo pregoeiro, iqrip" de Apoio e Licitantes

@V
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ORIA, PLANEJAMENTO E CONCURSOS LTDA - ME.
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PREGAO PRESENCIAL NO 06812014

1. DA CONVOCA9Ao

UENAS EMPRESAS DO ESTADO DE MATO

e seus anexos.

2.DO OBJETO E DAS COND|9OES DE pARTtCtpAgAo

2'1'1' o plano de implantagSo do projeto considera que as usinas de microgeragioserio instaradas em apenas uma etapa e terio as seguintes potencias:

a) sistema Building Applied Photovoltaic, BAPV, com pot6ncia aproximada de 75kwp;

b) sistema Building Integrated Photovoltaic, BtpV, com potencia aproximada de 45kwp.

2'2' Todo detalhamento dos servigos a serem executados estio contemplados no Anexo I(Termo de Referoncia), que e parte iniegrante deste Instrumento convocatorio e deve serseguido rigorosamente.

2'3' Poderdo participar deste certame as licitantes que atenderem ds exig6ncias constantesdeste edital e seus anexos, conforme rujr",
a) Pessoas Juridicas que atuem em ramo de atividade compativel com o objeto licitado e queatendam a todas as exigoncias, inclusive quanto j io.ur"ntagdo, constantes desteInstrumento convocatorio e-seus 

"n"ror, 
inscritas ou ndo no srcAF:

PregSo Presenciat N. 06g/2014 _ p6gina I
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b) Pessoas Juridicas Q ; Se €n
presente licitagdo;

c) Em se tratando d. .mpre.
aquelas que apresent, ,t as e..
autenticados pelos re. -ectivo:
representadas por pro jrador r

citagdo, intimagdo e re: ,onder a

2.4. N6o poderdo parti ar de:

a) Empregados ou diril ntes op

b) Ex-Empregados ou ox-dirigr-
demiss6o;

c)Pessoas Juridicas q ., esteja

d) Pessoas Juridicas q , se en-

e) Empresas estrangei s que n

f) Cons6rcios ou grupo ,c empr.

g) Pessoas Juridicas cujos s
participam de mais de ,ma er,
somente uma delas (er -resas/,

3. DO CREDENCIAME r O, AP'

3.1. No dia, local e cr6rio r

interessados em partic,,,ar, dev.
envelopes, a saber:

a)ENVELOPE 01 "CR- ENCI.
SEBRAE/MT . SERVI ] DE ,

GROSSO.
PREGAO PRESENCIA NO 068I

b)ENVELOPE 02 "PR ,'OSTA
SEBRAE/MT- SERVIQO DE A
GROSSO.
PREGAO PRESENCIA. NO 068

c)ENVELOPE 03 "DO.- JMENT
SEBRAE/MT - SERVI, O DE ,

GROSSO,
PREGAO PRESENCIA- NO 068/

3.2. O envelooe "Credc,,ciamer,

-. retVtQos u

-iOh3lll C r

rlentOS (

JUI'3IT1€l r.

oderes p.
tr/Dy

. EBRAE;

, r data d-

. iistema l

' csponsavc
.o desta lic

. ivrENTAq

.,cat6rio, i
c dpr€S€n..

(

,IJ

. "TPRESAS

.-,TPRESAS , \J

. ",PRESAS

, '..ocumentos

r.068/2014
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a) Quando s6cios: documento de identificagdo com foto do representante legal (c6pia
autenticada), contrato social e todas as alteragdes ou consolidado que apontem quem
representa a pessoa juridica (copia simples);

b) Quando procurador: documento de identificagSo pessoal com foto do procurador (copia
autenticada), original ou c6pia autenticada da procuragSo com poderes para participagio'no
preg6o (firma reconhecida do outorgante, por Tabeliio Oficial) e contrato social e todas as
alterag6es ou consolidado que apontem a representagSo legal da empresa licitante (c6pia
simples);

Par6grafo Primeiro: Ndo seri efetuado credenciamento sem a apresentag6o de todos os
documentos, com as devidas autenticag6es/reconhecimento de firma, quando exigidos.

Par6grafo Segundo: A falta de representagSo presencial na sessio nio impedir6 a
licitante de participar do certame licitat6rio, ficando, por6m impedida de manifestar-se
durante as sess6es, inclusive quanto d formulagSo de lances verbais e manifestagio de
interesse na interposigSo de recursos.

Par6grafo Terceiro: O representante legal poderd ser substituido em qualquer fase doprocesso' podendo ainda, ser indicado a qualquer tempo um representante, caso tat
provid6ncia nio tenha sido efetivada inicialmente.

3.3. A "PRoPosrA DE PREgos" dever6 conter as solicitagOes do item 4.

3.4. O envelope de "DOCUMENTOS DE HABILITAQAO" dever6 conter os documentos
relacionados no item 6.

4. DA PROPOSTA DE PRE9OS

As propostas serSo julgadas tomando-se por base o MENOR pREgO GLOBAL e serdo
apresentadas em envelope distinto dos demais, com a seguinte indicjgao: .pROpOSTA 

DE
PREQOS', na forma prevista no item 3 do presente instruriento convocltorio, atendendo aos
requisitos abaixo:

4.1' Ser datilografada e/ou digitada sem emendas, entrelinhas ou rasuras, assinada pelo
representante legal, conter razdo social, CNPJ, enderego da proponente, referencia ao n(mero
deste Preg5o Presenciat (068/2014)e meng5o ao SeenngMf;

4'2. Especificar os servigos a serem realizados em conformidade com as exig6ncias deste
Instrumento Convocat6rio e anexos;

4'3' ofertar VALOR GLOBAL para os servigos, em algarismo e por extenso, em moeda
nacional, respeitando o hmite global pa.a a prestagSo doi servigos consignado deste pregdo,
conforme subitem 11.1 deste instrumento convoiat6rio.

4'3.1. Os valores consignados nio poderdo ultrapassar duas casas decimais apos a
virgula (Ex: R$ 0,90), estando inclusos nos pregos, todos os tributos, encargos sociais etrabalhistas, custos diretos e indiretos, mdo de obra, materiais (se tor o .ar"oj, despesas
com transporte, hospedagem, bem como quaisquer outras necess6rias ou que possam
incidir sobre a realizagdo dos servigos.

PregSo Presencial N. 068/2014 - p6gina 3
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4.4. Conter declaragdc .. se in
trabalhistas, custos d -toS e
hospedagem, bem con o quaisq
dos servigos.

4.5. Q.;rr[ declarag6 -. qu
Conforrr,e r, rodelo (Ane,. -,,,) :'

4.;. ,. Caso a lici ,,u -
jus aos benefici. , da i
providenciada pelo Pre,,
Senr:c de pronto -ssina.. .

4.6. Indic: orazo de vi -.,1r.

omissao i ,rregoeiro cu. roruu,

4.7. A pr i,,,-. ;ta devere, -u[ e; ,.

dia e hordrio rnarcado.- Data a .

5. CRITERIO DE ,'ULGAMEI.,

5.1. As ! postas, sem i-

CRESCE DOS i ;iE!,-
respons.. ega'da p€ss-
de nonrc - :letr e -[iF), -

a) Es
instru
aprL

b) -
5.2. Havci'
v6lidos o.
extenso pre"

, -ot-0pleto..
.;onvocatori'
, da prop-.

imitagi.

. ilCla el rl
.,,'tafiOS, r.

..,, os ttltinrr-

5.5. Ndo se
quarsquer o,

,sideradas, c
c vantagens 

'

!,,, .JS, enCafi
.sas con

,' ,, ,. dir sobre

de Pe
r i., ri, O CAS.

. i - ,. ;no Port,-
Deci:.iag6o, a r

re ci- Proposta

nta)dias

,tllet ,.o convoci,

'-r'l I S:

| , segunci
lar ass'.

:trtu ,..1entifiCa

inforri,ag6es ex
mal c'te nao co

,,,-., -.,nento CC.

,is, c ,nsiderar-
aloru- em algi

-:-. , o Preg..,
: analise, n

ltos rnteressa

riSo niarcada, r

de qL,alquer na

Jcs- ipate da.

tue u-'nt6m aS i

rden I crescentr

)

J,

.J

a

.l
.,1

I
J

5.3. Aoos ?. a dos env,
susoendcr -o a fim t,

oportunida(, .lata e/ou h
em que Su,-" . -, rl.inuidau-

5.4. O n6o . ;imento de ,

que ela se rr. ,,Jo cabend"

5.6. Para n,..,-, -.rade nos pr.,
pregos dev'rat ,.r preferenci..,
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6. DA DOCUMENTA9AO DE HAB|L|TA9AO

6.1. Para serem habilitadas, as interessadas deverdo apresentar no envelope "DOCUMENTOS
DE HAB|L|TA9AO", (tabelido de
notas, ou publicagdo em 6rgdo da imprensa oficial), os seguintes documentos:

6.1.1. RELATTVA A HABtLtrAgAo .luniotcA:

a) Prova de registro, no orgio competente, no caso de empres5rio individual;

b) contrato social em vigor, devidamente registrado no orgdoco Juridicas, no caso de sociedades civis e JJnta Comercial, noca

c) Ato. de nomeagio ou eleigSo dos administradores, devidamente registrado no org6ocompetente, na hipotese de.nomeagSo ou eleigSo posterior, sem prejuizd da apresentag6odos demais documentos exigidos na 
-alinea ,,b".

6.1.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL:

a) Prova de inscrigdo no cadastro Nacionar de pessoa Juridica (cNpJ);

b) Prova de Regularidade relativa d seguridade social (INSS), demonstrando situag6o regular nocumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

c) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

Obs.:

6.1.3. RELATTVA A QUALtFtCAgAo rEcrurcR:

a) Apresentar no minimg 01 (um) ates t6cnica expedido por 6rgiocompetente, acompanhado da Certid6o de no CREA ou no CAU, quecomprove a realizag6o. satisfat6ria de projeto a fotovoltaica com potOnciaminima de 30 (trinta)kWp.

Par6grafo Primeiro: o profissional detentor do Atestado indicado na alinea ,,a,,, deverd ser orealizador do projeto, podendo o mesmo ser substituido por outro que detenha atestado decapacidade t6cnica.11191.de-energia fotovoltaica .or foicn.ia minima de 30 (trinta) kwp,com aprovagdo do SEBME/MT.

6.1.5. DECLARA9OES

ilr?fitilTi?S: zoito anos em trabatho noturno, perisoso ou

xxxilr, oo a,t 7", ,:it#?#.nr^'ijli3i"ll forma do inciso

b) DeclaragSo de que nio emprega trabalho forgado ou an6logo ao escravo (modelo Anexov).



c) Declarag..
condig6es lo.
as condi96,-

d) Declarai,..c
licitante sc,
elaboragSo
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7. DO JUL.-,

7.1. O julge,rl
de DOCUr',
classificad.-r r

7.2. Apos a
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licitantes.
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I9 c.or_excegSo dos documentos exigidos nos itens 6.1.1,letras,,?,,,,,b,,e,,c",6.1.2 letras
"a" e "b", 6'1.3 letras "a" e "b", todos os demais documentos deverio estar dentro do prazo de
validade. Os documentos para os quais o prazo de validade n6o estiver mencionado
explicitamente, somente serSo aceitos quando emitidos at6 90 (noventa) dias antes da
apresentagEo dos documentos de habilitag6o e propostas.

7.10' Os documentos emitidos atrav6s da INTERNET terSo sua autenticidade verificada pelo
SEBME/MT.

7.11. Todos os documentos deverio ser emitidos em favor do domicilio ou sede da licitante.

7'12' Para maior agilidade nos procedimentos de abertura, a documentacdo dever5 estarpreferencialmente, disoosta e numerada em ordem crescente.

8. DO PROCEDIMENTO NO PREGAO

8'1' Instaurada a sessSo, as licitantes, por interm6dio de seus representantes, apresentar6o
os tr€s envelopes solicitados, devidamente lacrados, com identificagao da li;ita;t;.

8'2' Em seguida, realizar-se-6 o Credenciamento dos representantes legais e efetuar-se-6 aabertura dos envelopes contendo as Propostas de Pregos das licitantes rubricando-asfacultando-se aos representantes das licitantes o seu 
""Lr", registrando-se em ata asanota g6es solicitadas;

8'3' Nos termos dispostos no Regulamento de Licitag6es e de Contratos do Sistema
9-EB-IAE' o procedimento licitatorio ter6 inicio com a abertura de ,,pROposTAS 

DEPRE9o"' sendo realizado julgamento das mesmas de forma objetiva, em conformidade com otipo. de licitagSo, critdrios estabelecidos neste instrumento convocat6rio, e com fatoresexclusivamente nele referidos;

8'4' Ser5 verificado, nas propostas, ao atendimento das condig6es definidas neste edital,sendo desclassificadas, pelo Pregoeiro aquelas que nio obedegam ao lnstrumentoConvocat6rio;

8'5' Da desclassificagSo das propostas de prego somente caber6 pedido de reconsideragdo dpr6pria comissSo de licitagSo (Pregoeiro), 'com 
" ir.tiri""tiva de suas razoes, a serapresentada, de imediato, oralmente ou por escrito, na mesma sessao p0blica em que vier aser proferida;

8'6' A ComissSo de Licitagdo (Pregoeiro) analisar6 e decidir6 de imediato o pedido dereconsiderag60, sendo-lhe facultado, para tanto suspender a sessgo p0blica;

8'7. Da decisdo relativa ao pedido de reconsiderag6o nio caber6 recurso;

8'8' Dentre as licitantes classificadas serSo selecionadas para a fase de lances verbais aproposta de MENoR PREgo GLOBAL e as demais propostas cujos valores estejam nointervalo de no mdximo 15 % (quinze) por cento da proposta de maior percentual;

PregSo Presencial N. 068/2014 - p6gina 7
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8.9. Quando n.. ,or possivel obter [) t-,

condig6es do sr;l lem acima, S€f6o cli . ,;,
m6ximo de 03 i, .,.,), salvo empate, pa,.. 

r

8.10. A validai r o PregSo ndo sera
virtude da api iagSo e/ou clas .,,ir.,

classificagao c. ,efldS 02 (duas1 o,-r

realizagdo da - , ': de lances verbais

escritas de ;

.tas subseqL,
, de lanccs v. ,

r.. ,, { -^r(1 il i-,irU I

..,.. ,. c.,r,

r'r!\,:J ll(-1U ir,,
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,,ru l:iiiue e, -
-,cC[eSCO|ltC

'i:QO GLObrr.;
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ia impcc.Jido ,

. dcciarado r,-..

competitiv? t: u .

-OBAL.

; ias apresu, ,

j 5% (cinco ;
.rurada pref..,,
,c dis;.rstu
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pelas mlcroOrl
J Ce (;inpc,, - ,

,-la qUe pfl|.l turrw ,.

l)cqUenO pOrte, be ttu,

,or, serao cor]VCL

.rercicio do mesmo "

, presa de peqt.-, ..

imo de 05 (cinco) tt, .

rS

I
-l

]J8.11. Em contrnlragSo, sera dado inic,o L, , de lances Veir.ri
langadores seli.inados, que deveri. ,.,,,,!., ., sucessivz, ..,
distintos e decrcr :entes;

8.12. O Preg.,
ofereceu ? pro, r

OS representar,l'
asstm sucessr!

far5 uma rodada L

ia escrita de MAIOR
: das demais empre
,;nte at6 Que se obtu

-Y

Sr

I r,

8.13. S6 serao aceitos lances verbais in[cr, ,rc,

8.'14. O licitanlc r.ue ndo apresentar lt,
de nova rodada, -.aso ocorra e o licita,,
seus lances,

8,15, Em ndo f' .r:ndo mais lances ve
ds ofertas, exciuJivamente segundo o L ,.-, w r,-

8.16. ENCERI..'f,A A FASE DE i..

Microempresa3 e Empresas de Pe-,-
superiores a r-.;'oposta de menor
contratagao, r, agao denominada ,

123t2006.

8.'17. Ocorrendo o empate ficto, se16 ?u-..-ro o -.

a) a microempresa ou empres,r ,- i

apresentarr proposta de prego inf.;ri-i ,..,u

b) no crso de equival6ncia di,. v. l

empres . de pequeno porte q r
rcalizaa', sorteio entre elas P.,'.. ,..,i,u -.-
apresent.rr melhor proposta;

c) n6o scndo habilitada a microeniproi., uJ
pela regra do empate ficto, na f()rnr.i
remanescentes, observada a ordctti cl,,sl,, , .

d) na hi:',:tese de empate ficto, ,r ii,,

convocarir para apresentar nova , 'upu-,-,, ...

pa'afaz1)o, sob pena de Preclus--,

r
I
I

.e
o

j

S
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e) na hipotese de nio contratagSo de microempresa ou empresa de pequeno porte, o
objeto da licitagSo ser6 adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame;

f) os dispositivos legais atinentes ao empate ficto somente serdo aplic6veis quando a
melhor oferta final ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.

8.18' Na hipotese de n5o ocorrer nenhum lance verbal, ser6 verificada pelo pregoeiro a
aceitabilidade da proposta escrita de menor prego, face ao valor estimado para a contlatagdo,
decidindo a respeito;

8.19' Em todos os casos, ser5 facultado ao Pregoeiro negociar diretamente com as licitantes
em busca do menor prego;

8.20. Ap6s a finalizagdo das etapas de classificagSo (propostas escritas, lances verbais e
negociagSo,_ se abertura do envelope DEHABILITA9AO tassificado em primeir seja
inabilitado ser5 itagdo do 2o lugai e ass queo seguinte clas condigOes de habilitag ante
vencedor, nas condig6es por ele propostas;

habilitagSo das licitantes remanescentes permanecerdo em poder do
tura do contrato pelo licitante vencedor e poderdo ser retirados
resentante legal da licitante, na sede do SEBRAE/MT;

8'22. Apos o desenrolar de todos os atos em cada sessio de licitag6o, ser6 lavrada atacircunstanciada da sess6o, a qual serd assinada pelo Pregoeiro e pelas licitantes presentes:

8'23' No prazo m6ximo de at6 02 (dois) dias fteis apos a declaragio do vencedor aempresa assim considerada dever6 entregar na Sede do SEBRAE/MT proposta depregos readequada, se for o caso, consignando valores ap6s fase de lancei/verbais ounegociag6o.

comp6em a proposta.

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

9'1' Das decisOes do Pregoeiro caberd recurso 0nico fundamentado, conforme segue: aposdeclaragio de vencedor, em sessdo priblica, qualquer licitante poder6 manifestar imediatae motivadamente a intengdo de recorrei, quando ihe ser6 concedido o prazo de O2(dois) diasfteis para apresentagEo das razOes do recurso escritas, ficando facultado aos demaislicitantes dgsde logo apresentar contra raz6es em igual n0mero de dias, que comegarao acorrer do t6rmino do prazo do recorrente, sendo-lhes issegurada vistas imediatas dos autos;

9'2' o acolhimento de recurso importar6 a invalidagSo apenas dos atos insuscetiveis deaproveitamento;
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9.3. A falta de manifestagio imediata e motivi,
decad6ncia do direito de recurso, com a coir-u , .,,
licitante vencecjci' pela autoridade compete nte.

9.4. Caso haja recurso e apos a decis't-.r .',-
adjudicagSo do ohleto da licitagSo ao licitani,: v.,, . .

10. PRAZO DE EXECU9AO DOS SERV|QOo L r-,, ,,

10.1. O prazo de execugSo de acordo com o prt-r,...,
i nstrumento convocatori o.

10.2. A vig6ncia contratual ser6 de 90 (noventa) a'. ., .

1 1. RECURSOS F;NANCEIROS
Recursos Proprios do SEBRAEIMf -2014.

1 1.1. Recursos Disponiveis
Os recursos disponiveis para o objeto licitatorio s:. -

mil e setecentor reais), incluindo todas as de.,,-...

servr9o.

12. DA IMPUGNAQAO AO INSTRUMEN r..i ., -.
12.1. No prazo de aI6 02 (dois) dias [teis antus c; ;.,
qualquer pessoa poder6 solicitar esclarecimentos, l/r i-,!,

do pregSo.

12.2. Os pedidos de esclarecimento, pro'
encaminhados por escrito e contra recibo ao Pr... ..

Mendonga, 3.999, Cuiab6, Mato Grosso, ou atra'.
prazo disposto no subitem acima, no hori'tc.r uL.J -r ' .

segunda a sexta feira.

12.3. lmpugnag6es ou pedidos de esclarecitn.-',. -
considerados.

13, DO CONTRATO E DA ASSINATURA

13.1. O Contrato dever6 ser assinado pelo licii-,,.-
dias 0teis, apos regular convocag6o.

13.2. O licitante que ndo assinar o contrato nt-r

adjudicat6rio faltoso, podendo incorrer a criterio tl,-l '
do direito a contrata96o, multa e/ou suspefls6o tr,r ..-

pelo prazo m6ximo de 02 (dois)anos.

13.3. Sendo faltoso o adjudicatdrio, o SEBRAE/MT -
(segundo) lugar, como vencedora, nas condigcrus ,,.;
condig6es de habilitagdo da mesma.

ss6o p0blica, import,
'l do objeto da lici....

idade Competur r,,; ,

JTRATUAL

iermo de Referdncia;

natura do contrato.

tl

J

' R$ 38.700.00 (trint 2
peftinentes d reaii--,, .r

,a recebimento da prur ......1,

ilrpugnar o ato convor' , 'o

pugnag6es, dever., .f
.AE/MT, na Av. Rub.. \.i

Ae!@mls-ebrae'lot '
, o das 13h30 as 1 rr

. fora do prazo n5o .J

. azo m6ximo de C. , -. i

oelecido ser6 consid.,'-,.1o
nas penalidades de: a

,r com o sistema Sl :

: licitante classificadl . L)

lsta, sendo ofl?lisau.-,s .rs

@V
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13.4. Ocorrendo rescisdo contratual, por inadi
SEBME/MT contratar as demais licitantes
executiar o remanescente do servigo, nas cond
guaLto ao prego devidamente corrigido, de
habilitagSo.

13'5'-As obrigag6es e direitos do sEBME/MT e da Contratada, resultantes do Contrato entreeles firmado, cessarSo a partir do momento em que, concluido seu objeto, 
", 

p"rtl, derem-sem0tua quitagSo.

13'6' o contrato dever6 ser efetuado com valor para atendimento aos servigos relacionados noAnexo I do Instrumento Convocat6rio.

13'7' o-s contratos poderSo ser aditados, nas hip6teses de complementagdo ou acr6scimos,que se fizerem nos servigos em at6 25% (vinte e'cinco poi""ntoy do valor inicial do contrato.

13'9' Caso venha ocorrer qualquer discrepdncia de condigoes entre o contrato a ser firmado eo Instrumento convocatorio, prevalecerSo sempre os'termos deste 0ltimo, a saber: o
I nstru mento Convocat6rio.

ante vencedora ter6 a Cdmara Regional de
sariat de MATO GROSSO _ CBMAE-MT, por
dirimir as disputas e conflitos da mencionada

raudar na execugdo do contrato
, comportar_se de modo inidOneo ou
guintes penalidades, isolada ou

a) Advert6ncia;

b) suspensSo do direito de licitar e contratar com o sistema SEBRAE, peto prazo deat6 02 (dois) anos;

c) Aplicagdo de multas, conforme abaixo;

d) Rescisio unilateralmente do contrato.

13.8. O Contrato serd formalizado com
I nstrumento Convocatorio.

base nos ltens e Condig6es descritos neste
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ParSgrafo Unico: Esta multa ser6 cobrai.i.
inadimplemento das obrigag6es.

14.3. Para aplicagdo das penalidades aqui p ,
apresentagdo de defesa pr6via, no prazo de 05 (cii,,-,,

15. DA RESCISAO CONTRATUAL

15.1. A inexecugdo total ou parcial do contrato €n;,-j- .,

contratuais e as previstas na legislagSo pertinente;

15.2. Constituem motivo para rescisdo de contrato, ir-,., .

| - Atraso na prestag6o dos servigos;
ll - Descumprimento de clAusulas contratuais (espL. .ii
lll - Cumprimento irregular de cl6usulas contratuais ,-, ,

lV - LentidSo no cumprimento do contrato, cor1piov.,,,
servigo, nos prazos estipulados;
V - Atraso injustificado no inicio dos servigos;
Vl - Paralisag6o dos servigos, sem justa causa e preui- -

Vll Desatendimento das determinagdes regulares da r

fiscalizar a sua execugEo, assim como as de seus si-p-,,
Vlll - Cometimento reiterado de falhas na execugSo;
lX - Decretagdo de falOncia ou instauragSo de insolv",'.
X - DissolugSo da sociedade ou o falecimento do contr:,,..,
Xl - AlteragSo social ou modificagdo da finalidade oU c,,,,. .

a execugSo do contrato;
Xll- Raz6es de interesse p0blico, de alta relevAncr., .-

determinadas pelo contratante;
Xlll- Ocorr6ncia de caso fortuito ou de forga maiur, r -

execugSo do contrato.
XIV - Descumprimento das regras contidas oo lius-',-., 

'

Sistema SEBRAE.

1 5.3. Os casos de rescisdo contratual ser6o formalr I ru, 
' 
. - , ,

e a ampla defesa;

15.4. A rescisdo do contrato poder6 ser:

| - determinada por ato unilateral e escrito d. ,..,,,, ,,

incisos I a Xlll do subitem '15.2:

ll - amig6vel, por acordo entre as partes, reduzidr -
para o contratante;

lll - judicial, nos termos, da legislagSo aplic6vel ., . -

15.5. A rescisSo administrativa ou amig6vel devera --,
fundamentada da autoridade competente;

porcional aos di*" -.rr

.nte serA notificada .r?

-cntados da notificag.-.

.o");
-u prazos);
ssibilidade da conclus,,-' 'o

ao contratante;
.ignada para acompar ,',.,, e

ssoa juridica, que preju. -te

.rnhecimento, justifica--.-, e

comprovada, impedi[i',, .,a

" Licitag6es e Contrii.-. ..r

, assegurado o contra-.. ,i.t

, nos casos enumerad-., ,,-.

,,csde que haja c,onvenr;rrcia

sta natureza.

a de autorizaSo oSCr ,,., c
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| - Quando a rescisSo ocorrer com base nos incisos Xll e Xlll do subitem 15.2, sem que
haja culpa da contratada, ser6 esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados
que houver sofrido, tendo direito a pagamentos devidos pela execugSo do contrato at6 a
data da rescisSo.

15'6. Ocorrendo impedimento, paralisagSo ou sustagSo do contrato, sem culpa da contratada, o
prazo de execugSo ser5 prorrogado automaticamente por igual tempo, tanto da paralisagio
quanto da sustagio;

15'7' A rescisSo de que trata o inciso I do subitem 15.2, acarreta as seguintes consequ6ncias,
99T pretuizo das sang6es previstas no Regulamento de Licitag6es e Contratos do Sistema
SEBRAE e na legislagdo aplic6vel:

| - assungSo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por
ato pr6prio do Contratante;

ll - execug6o dos valores das multas e indenizagoes a ela devidos;

lll - retengSo dos cr6ditos decorrentes do contrato at6 o limite dos prejuizos causados ao
contratante.

15.8' A aplicagSo da medida prevista no inciso I do subitem 15.7 , fica a criterio do contratante,que poder6 permitir a continuidade do servigo;

15'9. O SEBME/MT se reserva o direito de paralisar, suspender ou rescindir em qualquer
tempo a execugSo dos servigos objeto desia licitagSo, independentemente das causas
relacionadas no subitem anterior, por sua conveniOncia exclusiva ou por mutuo acordo, tendo a
contratada direito aos pagamentos devidos relativos d execugao do objeto, obseryanoo sempre o
interesse do SEBME/MT.
15'10. os casos de rescisSo contratualser6o formalmente motivados, assegurado o contradit6rio
e a ampla defesa;

15.1 1 . O contrato poder6 ser rescindido por iniciativa da contratada nos casos de:

| - Suspensdo da execug6o, dos servr
prazo superior a 120 (cento e vinte)
perturbagSo da ordem interna ou
totalizem o mesmo ptazo, assegura
pela suspensEo do cumprimento oas o
a situagSo;

ll - Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo SEBRAE/MT
decorrentes de servigos, ou parcelas destes, jirecebidos ou executados, salvo emcaso de calamidade p0blica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra,
assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensio do cumprimento de suas
obrigag6es at6 que seja normalizada a situagbo;

lll - Nao liberag6o, por parte do SEBRAE/MT, de drea, local ou objeto para execug6o
do servigo, nos prazos contratuais;
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lV - Ocorrdncia de caso forturto ou de i-,
impeditiva da execugSo do contrato, devidamerrr" :

16. DAS OBRTGA96ES DA CONTRATADA
16.1. Gonstituem obrigag6es da contratada o previ-,..
deste i nstrumento convocat6rio.

17. DOS DIREITOS DO SEBRAE/MT
Constituem Direitos do SEBRAE/MT o previsto flo &.',,._
quais sejam:

17.1. Exigir o cumprimento de todos os itens e eS;,r-.
instrumento convocatorios e seus anexos.

17.2. Rejeitar todo e qualquer servigo executado, quu , , )

18. DAS OBRTGA96ES DO SEBRAE/MT

18.1. Prestar as informag6es e os esclarecimentos p-,,,,
pelo representante da CONTRATADA;

18.2. Responsabilizar-se pelo pagamento da presta"."..

Par6grafo Primeiro: Em caso de mora nos i

SEBRAE/MT, ficar5 o mesmo obrigado ao pay..,
atualizagdo financeira, e sua apuragio se far5 d--...
data do efetivo pagamento, em que os juros de r,,'',
(meio por cento).
Par5grafo Segundo: Na hip6tese de pagameht- -,
por atraso, os autos devem ser instruidos coit, "
submetidos d apreciagSo da autoridade sup-.,
provid6ncias cabiveis para verificar se 6 ou nio c-.
identificagio dos envolvidos e imputagSo de 6nu. - .,

19. DAS CONDI96ES DE PAGAMENTO E REAJUSTE

19.1. Constituem condig6es de pagamento o descriL" --
Refier6ncia) do instrumento convocat6rio.

l9.1.1.Havendo diferenga de aliquota do i-,
favor da SEFAZ/MT, ser6 de respon.,.,.:
recolhimento devido, sem qualquer 6tr'-

19.'1.2. Para o pagamento da Nota Fiscal, o S)

verificar previamente a exist6ncia d. 
".ao produto entregue.

, :gularmente compruu.,-",
;,elo SEBRAE/MT.

| (Termo de Refer _ )

e Refer€ncia) deste u"i,..i,

,te servtgos constant'. .ro

s especificagOes t6cn, -.. -.

,l venham a ser solici ..,,,.,s

Jevidos, por culn,* *r
,or devido acresciuu ue
ie seu vencimento at6 a

:lculados i taxa de 0,1%

,r]oro e demais ens..- r
,ativasemotivos,e.-i
,tente, que adota16 .5

, io de responsabili.--',
causa.

7 do Anexo | (Tet _ ,

,,re o cr6dito tribut6rio a
, CONTRATADA efetuar o
E/MT.

j' se reserva no direito ic
.-bito pendente, refui ', ..e
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19.1.3.Verificada a exist6ncia de d6bito, o SEBRAE/MT reter5 do pagamento
devido o respectivo valor, a titulo de pagamento da diferenga delliquota
n6o recolhida i SEFAZMT, sem a necessidade de notificagio pr6via.

19.1.4. Ocorrendo os procedimentos previstos nos itens acima (19.1.1, 19.1.2, e
19.1.3) e sendo apontado pela SEFAZMT diferenga de lCIt/tS a recolher, tal
diferenga ficar6 sob a responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, sem
qualquer 6nus ao SEBRAE/MT.

19.2. os pregos das propostas n6o poder6o ser reajustados (prego fixo).

19'3. SerSo pagos os servigos efetivamente solicitados e devidamente realizados e atestados.

19.4. Estas condig6es se aplicam para ambos os turnos das eleigOes.

19.5' Ser6 retido o lmposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza - lSSeN, o lmposto de
Renda de Pessoa Juridica - lRpJ e outros tributos, se estes forem devidos.

20. DrsPostgoEs FtNAtS

19'1. A simples participagSo na presente licitagdo evidencia ter o licitante, se candidatado ao
certame licitatorio, examinado cuidadosamente o objeto do instrumento convocatorio e seus
anexos, se inteirando de todos os seus detalhes e com eles haver concordado.

19.2. No prazo de at602 (dois) dias 0teis antes da data fixada para recebimento da proposta
o ato convocat6rio do pregSo poderd ser impugnado, caso ndo haja impugnag6es preclui apossibilidade posterior de questionamento de toda mat6ria nele constante.

19'3. Os pedidos de esclarecimento, providdncias ou impugnag6es, deverdo serencaminhados por escrito e contra recibo ao Pregoeiro do SEBRAEJN T, na'Av. Rubens de
Mendonga, 3'999, Cuiab6, Mato Grosso, ou atrav6i do e-mail licitacao@mt.sebrae.com.br, noprazo disposto no subitem acima, no hor6rio das 07h30 ds 12h00min Jdas 13h30 ds 17h00,
de segunda a sexta-feira.

19'4' lmpugnag6es ou pedidos de esclarecimentos protocolados fora do prazo nio ser6o
considerados.

19'5' O SEBRAE/MT n5o admitir5 declaragOes posteriores d abertura das propostas de
desconhecimento de fatos, no todo ou em parte, que dificultem ou impossibilitem julgamento
das propostas ou a adjudicagdo ao licitante vencedor.

19'6. E facultado ao Pregoeiro, Equipe de Apoio ou d Autoridade Superior, em qualquer faseda licitagSo, promover diligdncia destinada a esclarecer ou a compiementar a instrug6o doprocesso, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que oeveria constaroriginalmente da proposta.

19'7' Apos a abertura de "PROPOSTA DE PREQOS', nao caber6 desist6ncia da mesma,
salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente.

(fu
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19.8. O SEBRAE/MT poderd conferir prazo de 08 (, .

todas sejam desclassificadas ou inabilitadas (todas r

mesmas possam adequar propostas ou documentaga-,

19.9. Fica assegurado ao SEBRAE/MT, por rozu.,
administrativa e sem que caiba aos licitantes qualquu, ,,

direito de:

a)Adiar a abertura das propostas do presente Pregdcr r

aos interessados;
b) Anular o presente preg6o, a qualquer tempo, des-,
processo;
c) Revogar o presente pregdo por motivos de convenr,,
d) Alterar as condig6es deste instrumento cooVoclrLr
documento pertinente a este Preg6o, fixando novo prar...

19.10. Os licitantes s6o respons6veis, em qualquer ep
informag6es constantes dos documentos e propostas -
todo contrato as condig6es de habilitagdo exigidas.

19.11. As d0vidas suscitadas em relagSo ao edital S€ro.,, .,

19.12. As decis6es provenientes do curso desta licil
informativas e/ou avisos divulgados na Internet n;
LicitagSes, podendo ser ainda divulgadas atraves de c
mail, publicagao em jornal de grande circulag6o, Aviso -
afixado na Sede do SEBRAE/MT, ou atrav6s de qualqu",

19.13. A Autoridade Superior, a que se refere este ,.,,
SEBRAE/MT, Sr. Jos6 Guilherme Barbosa Ribeiro.

19.14. Fazem parte integrante deste instrumento convocat.,,
| - Termo de Refer6ncia
ll - Projetos Arquitetdnicos
lll- Modelo de Declara@o de MPE
lV - Modelo de DeclaragSo de que ndo emprega menor c.
V - Modelo de DeclaragSo de que n6o emprega trabalho i..

Cuiab#MT. 30 de setembro de 2014.

Josemar Farias de Albuquerque
Pregoeiro

Ru
A.-

,s para as licitantes, r-,,.J
, 'a fase), a fim de QUC uS
.i C?SO.

., rr t6cnica, financeira ou

-lamag6o ou indenizaQ-u o

,;ndo conhecimento pr u.,J

constatada ilegalidade rro

-nidade;
lspecificag6es e qualquer

clidade e legitimidade cj..rs

.-, devendo manter durarr,e

"elo 
Pregoeiro.

,o comunicadas por notas
' ebrae. com. br/matoqrosso

',ncia aos licitantes, fax, e-
;ag5o de Resultado, a ser
,iquer outro meio permitido;

Jiretor-Superintendente do

, !- ,,TCXOS|

as Licciardi
.lridica
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ANEXO I

TERMo DE REFEREttctR
Contratagio de empresa para elaboragio de projeto executivo e complementares de 02
(duas) usinas de microgerag6o fotovoltaica conectadas d rede da distribuidora local,
que serSo implantadas na Unidade da SEDE SEBRAE, cuiab6, Mato Grosso.

a) INTRoDUgAo

a.1. OBJETIVO

Este termo refere-se a contratagSo de empresa para elaboragdo de projeto executivo e
complementares de 02 (duas) usinas de microgeragSo fotovoltaica conectadas d rede da
distribuidora local, que ser6o implantadas na Unidade da SEDE SEBME, Cuiab6, Mato
Grosso.

a.2. PREMISSAS

O plano de implantagSo do projeto considera que as usinas de microgeragio serdo instaladas
em apenas uma etapa e ter6o as seguintes potOncias:

- Sistema Building Applied Photovoltaic, BAPV, com potencia aproximada de 75 kWp;

- Sistema Building Integrated Photovoltaic, BIPV, com potencia aproximada de 45 kWp.

a.3. RECURSOS OR9AMENTARpS

As despesas decorrentes dessa aquisigSo correrSo por conta de recursos financeiros do
Projeto Piloto de Efici€ncia Energ6tica e Energia Renov6vel gerenciado pelo SEBRAE-MT.

b) JUSTIF|CAT|VA

A missdo do SEBRAE 6 "promover a competitividade e o desenvolvimento sustent6vel das
micro e pequenas empresas e fomentar o empreendedorismo". Trabalhar dentro dos
principios da sustentabilidade nio 6 complexo ou mais caro. lmplantar nas empresas a
responsabilidade com o meio ambiente e com a sociedade, na grande maioria das vezes,
amplia a margem de lucro, melhora a imagem e marca da empresa adicionando valor aos
produtos e servigos.

A crescente demanda de energia e as implicag6es ambientais, de repercuss6o mundial, tem
acelerado o processo de busca por fontes aliernativas de energia. por isso, as fontes de
energia renovdveisl e a eficiOncia energ6tica tem sido objeto dL estudos e pesquisas no
mundo inteiro. Os paises desenvolvidos busci m diminuir a dependOncia dos combustiveis
fosseis, al6m de encontrar solug6es ambientalmente corretas para ampliar a malrizenerg6tica
dos paises, e reduzir os impactos provocados pela queima dos combustiveis f6sseis. Oprojeto baseia-se em implantar unidades de demonstrag6o do uso eficiente de energia e das
fontes alternativas que 6 um dos eixos estrat6gicos de atuagdo do Sistema SEBRAE parc a

1 S6o compreendidas como Energias RenovAveis: hidroeldtrica, heliot6rmica, eolica, fotovoltaica, termo solar e bioenergia ou bioges.
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Sustentabilidade, previsto no termo de referdncia pa,-
Sustentabilidade2.

Hoje, no Brasil, os pequenos neg6cios representam g r

PfB, 53,2o/o dos empregos e 260/o da massa Sc,

representatividade economica e social. Sdo cerca c
empresas formais, 4,4 milh6es de agricultores fami
empreendedores individuais. Os n0meros sdo muiL..
import6ncia dos pequenos negocios e seu impacto i,
mesmo tempo, o setor das pequenas empresaS r€pre:,
energ6tica e uso de fontes renov6veis de energia.

Segundo dados da EPE, o Brasil consumiu aproxima,-.
no ano de 2012. Comparado com o consumo de 2002, ,

mais de 50%. Os setores industriais e comerciais juni
58% do consumo nacional de eletricidade. Estima-se q
do consumo total de energia el6trica no pais, o que equi,

Considerando que o pais est6 pr6ximo de um hoVo ..r;

recebe novos investimentos na velocidade em que a e,.

chuvas nao ocorrerem na intensidade necess6ria p?ra -
Governo Federal estuda medidas pra o aumento da ger.,
energ6ticas como a t6rmrca e nuclear. O uso eficiente da
uma premissa b5sica para o crescimento sustentavel d-

Tanto a nivel internacional (Ag6ncia Internacional de r
relevantes) como a nivel nacional (EPE, ANEEL, MMr.,
importdncia da redugSo dos gastos com energia, ou sej. .

energia. O potencial de eficiOncia energ6tica foi estimadu,
e praticas, pode chegar a mais de 30%, no caso do Brasii,

Nesse cenerio, o Sistema SEBRAE passa a ser um vetor
GestSo Eficiente da Energia nas MPE por meio da difr,-
uso consciente, ambientes construidos e energias reno".
constante na atuagSo do SEBRAE junto aos pequenos fle . , , -.

c) DETALHAMENTO DO PROJETO

c.1. Area Destinada a lmplantagSo da Usina

Os sistemas dever6o ser instalados na Unidade SED,
localizado na:Av. Historiador Rubens de Mendonga, 399v, .., . .,

BAPV dever6 ser instalado sobre a cobertura das edificr
dever6 ser instalado na 6rea de estacionamento. Para o -.

uma estrutura met6lica que permita o estacionamento de v -

z Termo de refer6ncia para atuaEao do Sistema SEBME em Sustentabilidade / SEBME - Brasrrra . , ., .,.. .',: I l.

As 5reas destinadas para a implantagdo dos sistemas esti.- i,,.,,uiidas na Figura 1. O sistema

Jo Sistema SEBRAE ern

mpresas formais, 20o/o cso

,i'ovando sua inequivoua
;s de micro e pequen.is
;a de 3,3 milh6es mic,.;
os para compreender a

, energ6tico nacional. Ao
, :,lto ootencial de eficiOncia

0 TWh de energia el6trica
,. aumento da demanda ern

,n com aproximadamente
consomem cerca de 30%
2,21 MW por ano.

,r,ergetico, pois o setof nao

';eSC€ e existe o risco das
; reservat6rios de 6gua. O
tricidade a partir de fontes
.itrica disponivel na rede 6
rasileira.

- AlE, e outras instituig6es
,ii estudos que destacam a
.:ntar a eficiOncia no uso da
ja implantagdo de t6cnicas
., AIE.

.; or6ticas sustent6veis em
.icas e tecnologias para o

./ Lefll? deve ser uma pauta

,-'xistentes e o sistema BIPV
dlPV dever6 se construida
ue peQueno porte.
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lmplantacSo
esc. 1/400 -

Figura 1 - IndicagSo dos locais para instalagio das usinas de microgeragio fotovoltaica.

Figura 1.a - Detalhe da localizagdo do sistema BAPV.
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Figura '1.b - Detalhe da localizagSo dcr ; BIPV.

c.2. Escopo dos Servigos e Especificag6es T6cnic-- - -., - uontratagio das
Instala96es

O sistema BAPV dever6 ser formado por um gerador solar i. " . l,;,tico com pot6ncia entre 75

a 90 kWp, instalado na cobertura do pr6dio da Unidade St,,, .-,,RAE, Cuiab6, Mato Grosso

e 5 inversores de conexdo d rede totalizando no mAximo 75 nrinais c.a.

A saida em c.a. dos inversores 6 em baixa tensdo (BT) L . !..- ,..-,o a rede se de em baixa

tensdo (BT) na seguinte unidade consumidora: UG 353942.i

O sistema ser6 formado por 5 (cinco) subsistemas, cada urr c(lnposto por um inversor c,om

potencia nominal entre 13 kW e 15 kW e 3 (tr6s) s6ries FV de 20 (vinte) m6dulos com
potencia entre 250 e 3OO Wp. Um diagrama b6sico do sistenra LrrPV 6 apresentado na Figura

2.

ObservagSo: O fator de dimensionamento do inversor (, .- , i, /Pc.c.) dever6 atender a

seguinte condigdo:

["1
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0,83<Fors1

Barramento de BT trifesico
220 V fage neutro
380 V fase fase

Figura 2 - Diagrama b6sico do sistema BAPV.

por um gerador sorar fotovortaico com potencia entre 45
de um estacionamento para veicuros reves na unidade

rosso, e 3 inversores de conexS0 d rede totarizando no

A saida em c.a' dos inversores 6 em baixa tensSo (BT) e a conexdo d rede se dd em baixatensSo (BT) na seguinte unidade consumidora: UC 177i21g1

o sistema serd formado.p-o1 3 (tros) subsistemas, cada um composto por um inversor compotencia nominal entre 13 kw e 15 kw e 3 (trds) seriei FV cje zo ivintej modutos compotencia entre 250 e 300 wp. Um diagrama b6sico do sistema Blpv 6 
"ir"s"nt"oo 

na Figura
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Observagdo: O fator de dimensionamento do inversor (t

seguinte condi96o:

0,83 < FDt '3'I

Ambas as usinas de microgeragdo fotovoltaica serSo consttuiu..s de forma modular, partindo

de um arranjo de 3 s6ries de 20 m6dulos que serSo ligadas cin t, rr 0nico inversor'

A energia el6trica gerada pelos sistemas fotovoltaicos devcr..i ser injetada nas instalag6es

eletricas das unidades consumidoras UC 3539423 e UC 1i r ;2131. Para o escoamento da

energia el6trica produzida pelos sistemas ser6 necess6ria providenciar o acoplamento BT/BT

por rieio de transformador t trifdsico 22OV para 380 V com p.t0ncia maior ou igual a potencia

nominal c.a com proteg6es e para uso ao tempo ttpo pedestal'

Barramento de B I it iasr:o
220 V fase neutro
380 V fase fase

Figura 3 - Diagrama b6sico do sistu,',u L->iljV.
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c.3. M6dulos

O m6dulo fotovoltaico 6 o elemento b6sico da usina, o qual transforma a energia solar em
energia el6trica, em corrente continua, por meio do efeito fotovoltaico. As dua! usinas de
microgeragEo fotovoltaica i16o utilizar m6dulos de silicio cristalino (c-Si), do tipo
monocristalino ou policristalino, e totalizaram uma pot€ncia nominal m6xima c.a. de 75 kW
(sistema BAPV) e 45 KW (sistema BIPV). A restrigSo de tecnologia se deve d limitag6o da
6rea disponivel para a instalagSo. Os m6dulos fotovoltaicos udlizados na usina deverao
possuir as seguintes certificag6es e caracteristicas:

o Potencia do m6dulo fotovoltaico: 250 Wp s p < 300Wp.

. Eficidncia do m6dulo fotovoltaico: 11>15%.

. N0mero de c6lulas em s6rie: 60 c6lulas.

o Terminais de conexdo: tipo MC4.

o Laterais: com estrutura de aluminio anodizado.

. certificagSo IEC 61730 (photovoltaic module safety qualification).

o CertificagSo IEC 61215 (Crystalline silicon terrestrial photovoltaic modules - Design
qualification and type approval).

o CertificagSo INMETRO (Portaria INMETRO OO4I2O11 - RTACOO|6S2 Revisdo dos
Requisitos de AvaliagSo da Conformidade para Sistemas e Equipamentos para
Energia Fotovoltaica e outras provid€ncias).

o Classe de protegdo ll segundo a norma IEC 61215.

' Caixa de conexSo lP 65, com bornes e diodos de passagem (by-pass) j6 montados, e
conectores a prova d'6gua e de engate rdpido (por exempto, Mig, MCa, etc.).

' VariagSo mSxima da pot6ncia nominal nas STC em relagdo d de placa de t 5%:

o Garantia de, no minimo, 10 anos
defeitos.

para substituigSo de m6dulos que apresentem

o Garantia de pot6ncia de, no minimo, 20 anos para substituigdo de m6dulos que
apresentem uma degradagdo de potOncir acima de:

o 10% relativo A pot€ncia nominal nos primeiros 10 anos, e

o 20o/o relativo d pot€ncia nominal em 20 anos.
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c.4. lnversores

O inversor 6 o elemento que transforma a pot6ncia em corrente continua dos modulos
fotovoltaicos em corrente alternada, al6m de servir como elemento de interface com a rcde
el6trica. As duas usinas de microgeragSo fotovoltaica ir6o t i,iii-.,i inversores trif6sicos dc 15

kW nominais, sem transformador, com tensSo m6xima de e,,,.,.Ja de 1.000 V e indice de
protegSo lP 65. Os inversores tamb6m dever6o ter as seguii,.-u pr. ieg6es e certificagOes:

r ProtegSo contra polaridade reversa em c.c.

. Chave seccionadora c.c. integrada ao inversor.

o Monitoramento de falhas de terra.

. Monitoramento de fusiveis internos, quando houver p, .- r .:.,o por fusiveis.

o Monitoramento da rede el6trica c.a. (tens5o, corrente, potencia e frequdncia).

o Anti-ilhamento.

o CertificagSo CEI-0-21- Reference technical rules for the connection of active and
passive users to the LV electrical Utilities.

Os inversores deverdo tamb6m atender as seguintes especir,-a!--s:

- Sem transformador:

- Intervalo de operagdo do MPPT, tensdo minima c.c. s 400 Vcc;

- lntervalo de operagSo do MPPT, tensdo m6xima c.c. > /00 Vcc;

- M6xima tensdo c.c. > 800 Vcc;

- Se houver 1 MPPT: corrente m6xima c.c. > 30 A;

- Se houver 2 MPPT: corrente mfxima c.c. > 10 A no MPPT| e >2O A no MPPT2;

- ProtegSo contra polarizagSo inversa no lado c.c.

- Frequ6ncia nominal c.a. 60 Hz;

- ProtegSo contra funcionamento em ilha;

- Emiss6es de ruido < 55 dB(A);

- Display de visualizagdo dos principais pardmetros c.c. e c.a. de operagSo;

- Efici6ncia igual ou superior a95o/o quando o c?rrcsdrrlento for igual ou superit-rt a

50%;
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- DistorgSo harmOnica de corrente total (THD|) inferior a So/oi

- Grau de protegSo minimo lP65;

- Temperatura m6xima de trabalho: > 60 C

- Monitoramento dos principais par6metros c.c./c.a (no minimo tensdo c.c. por
MPPT, corrente c.c. por MPPT, pot€ncia c.c. por MPPT, tensSo c.a., corrente c.a.,
pot€ncia c.a. frequ€ncia c.a.);

- Interface de comunicagdo RS 485;

- Garantia minima de 5 anos.

c.5. Caixas de ConexSo c.c.

As caixas de conexSo c.c. deverSo possuir tr6s entradas bipolares (positivo e negativo) e tr6s
saidas bipolares (positivo e negativo), com respectivo dispositivo de seccionamento. Cada
s6rie fotovoltaica dever6 ser conectada a uma entrada da caixa de conexdo c.c. e as saidas
correspondentes deverSo ser conectadas ds entradas de um mesmo MPPT de um inversor.

Al6m disso, as caixas de conexdo c.c, deverdo possuir pelo menos duas entradas analogicas
de 0-10 Vcc, alimentaSo auxiliar em 220 V e comunicagSo via RS485 com protocolo
MODBUS. Abaixo sdo apresentadas as especificag6es que as caixas de conexdo c.c.
deverSo atender:

Possuir 3 entradas para polo positivo e 3 entradas para polo negativo;

TensSo c.c. m5xima por entrada > 800 Vcc;

Corrente m6xima por entrada > 10 A;

Deve possuir protegSo contra surtos de tensSo de todas as entradas, respeitando as
segu i ntes caracteristicas:

Especifico para aolicacOes fotovoltaicas em corrente continua:

- IndicagSo visual do estado do varistor em caso de falha;

- SinalizagSo remota do estado do varistor;

- Conformidade com a norma EN 61643-11:

- Montagem em trilho 35 mm;

- Nivel da tensSo de protegdo (Up): < 4 kV;

- Tensdo m6xima continua de operagio (Uc): > 600 Vcc;

- Corrente nominal de descarga (8/20ps) (ln): > 5 kA;
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- Suportabilidade a curto-circuito: > 30 A;

- O dispositivo de protegSo contra surtos d€ tuitsao deve ser protegido por
dispositivo de protegSo contra sobrecorrentes indi'ado pelo fabricante;

- Possibilidade de substituigSo do modulo de protegSo sem a remogSo da bas: .ro
dispositivo;

- Se o inversor proposto possuir 1 MPPT, as seguintes caracteristicas devem ser
respeitadas:

o Possuir fusiveis pr6prios pa.a aplicag6o fotovoltaica para todas as
entradas;

o Possuir elemento de interrupgSo da conexSo aos m6dulos fotovolt.i-us
para todas as entradas. Este elemento de interrupgSo pode estar associado
aos fusiveis;

o conexSo em paralelo de todas as entradas (por polo) dentro da caixa;

o O n[mero de saidas (por polo) deve ser adequado ao nfmero de entraoas
(por polo) do inversor proposto, de forma a respeitar a m6xima corrente de
entrada (por polo) do inversor. Se for possivel utilizar apenas uma entrada
(por polo) do inversor, apenas uma saida (por polo)6 necessdria;

o As saidas da associagdo em paralelo dos polos positivo e negativo para
conexSo ao inversor devem possuir dispositivo 0nico de interrupgSo sob
carga bipolar;conforme indicado no esquema seguinte:

@Y
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Entrada 1 (positivo)

Entrada 2 (positivo)

Entrada 3 (positivo)

Entrada 4 (negativo)

Entrada 5 (negativo)

a: elemento de interrupgSo da conexio aos m6dulos

b: fusivel para aplicagSo fotovoltaica

c: elemento de interrupgEo sob carga da conexSo ao inversor (bipolar)

observagio: o ntimero de saidas (por polo) deve ser adequado ao n[mero de

entradas (por polo) do inversor proposto, de forma a respeitar a mdxima

corrente de entrada (por polo) do inversor. Se for possivel utilizar apenas uma

entrada (por polo) do inversor, apenas uma saida (por polo) 6 necessSria

conexdo em paralelo de todas as entradas (por polo)dentro da caixa.

As saidas da associagSo em paralelo dos polos positivo e negativo

para conexao ao inversor devem possuir dispositivo 0nico de

interrupgSo sob carga biPolar
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- Possuir elemento de interrupgdo sob carga da conex6o aos m6dulos fotovoltaicos
para todas as entradas

- O n0mero de saidas (por polo) deve ser adequado ao n0mero de entradas (por
polo do MPPT2) do inversor proposto, de forma a respeitar a mdxima correrrr- de
entrada (por polo do MPPT2) do inversor. Se for possivel utilizar apenas uma
entrada (por polo do MPPT2) do rnversor, apenas uma safda (por polo) e
necessaria.

Saldas MPPT2 (positivo)

Entrada 5 (positivo) .-, 
I

dl

Saidas M ppT2 (negativo)

Entrada 6 (negativo) o/. I

dl
a: elemento de interrupg3o da conex6o aos m6dulos
b: fusivel para aplicagSo fotovoltaica
c: elemento de interrupgSo sob carga da conex5o ao inversor (bipolar)
d: elemento de interrupgdo sob carga da conexio aos m6dulos

- Grau de protegSo minimo lp54 uso ao tempo, de acordo com a IEC 60529. e
resistente d radiag6o UV

- A caixa deve possui isolagdo classe ll ou isolag6o reforgada

Entrada 1 (positivo)

Entrada 2 (positivo)

Entrada 3 (negativo)

Entrada 4 (negativo)

__________/

__/

MPPTl (positivo)

Saidas MPPTl (negativo)
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c.6. Estruturas de Suporte dos M6dulos

) estruturas de suporte, cada uma com um
e,m 3 (tr€s) s6ries fotovoltaicas de 20 (vinte)
fotovoltaico e suas dimens6es. Os modulos

5o ao plano horizontal e orientados seguindo a

Figura 4 - Disposig6o dos m6dulos em um arranjo FV do sistema BApv.

No total serSo necess6rios 5 (cinco) arranjos FV para compor o gerador fotovoltaico do
sistema BAPV, ou seja, devem ser instaladas S lcinco; estruturas de s-uporte, dispostas sobre
a cobertura do pr6dio.

Os componentes internos a caixa de conexSo devem estar dispostos de tal forma
que os polos positivos e negativos estejam separados o m6ximo possivel, visando
minimizar os riscos de curtos-circuitos

Monitoramento de tensio e corrente de todas as entradas

Monitoramento do estado de todos os varistores

No minimo duas entradas anal6gicas para a leitura de sinais entre 0-10 Vcc

Interface de comunicagEo RS 485

Garantia minima de 5 anos
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As estruturas de suporte deverSo ser capazes de resistir ao peso dos modulos, caixas de
conexSo c.c. e inversores (caso sejam instalados na estrutura de suporte dos m6dulos) e ds
cargas mecdnicas devidas ao vento e d chuva. A Figura mostra alguns exemplos de
estruturas de suporte possiveis.

A impermeabilizagdo do telhado deve ser mantida, mesmo que furos sejam feitos p- a a
fixagio da estrutura de suporte.

Figura 5 - Exemplos de estruturas de suporte possiveis para o sistema BAPV.

As caixas de conexSo c.c. devem ser instaladas na propria estrutura de suporte, abaixo dos
modulos. Toda a fiagSo (comunicagdo, c.c. e, se for o caso, c.a.) dever6 correr dentro de
eletrodutos tamb6m fixados d estrutura de suporte. Cada arranjo fotovoltaico 6 integralmente
conectado a um inversor.

O sistema BIPV ser6 constituido por 3 (tr6s) estruturas de suporte, cada uma com 1 (um)
arranjo fotovoltaico de 60 m6dulos, dispostos em 3 (tr6s) s6ries fotovoltaicas de 20 (vinte)
m6dulos, totalizando 60 m6dulos por estrutura. A Figura 6 ilustra um layout para o arranjo
fotovoltaico de cada estrutura e suas dimens6es. As (3) tr6s estruturas do estacionamento
deverSo ser inclinadas em 10o em relagdo ao plano horizontal.
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| 10,8m I

Figura 6 - Arranjo de 3 s6ries de 20 m6dulos (espagamento de 2 cm entre m6dulos).

E importante frisar que um estudo detalhado da estrutura do telhado dever6 ser executado

para avaliar sua resistQncia e suportabilidade d carga mecAnica imposta pelo gerador

iotovoltaico e para avaliar qual 6 a forma mais adequada de'fazer a fixagSo da estrutura de

suporte.

Nas estruturas poderSo ser fixados os inversores e as caixas de jung5o, como mostra a

Figura 7.

Figura 7 - Possivel localizagdo da caixa de jungdo c.c. e inversor dos subsistemas.

PregSo Presencial N. 068/2014 - p6gina 3l

7 2 3 4 f 5 7 6 9 10

11 72 13 t4 15 L6 17 18 19 20

2t 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 35 37 38 39 40

4t 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 55 57 58 59 60



c.7. GonexSo da Usina ao Sistema El6trico

A energia el6trica gerada pelas usinas de microgeragdo
as seguintes unidades consumidoras de acordo com a

fotovoltaica ser5 contabilizada para
Resolugdo Normativa 48212012 da

ANEEL:

- sistema BAPV de 75 kWp, UG 3539423

- sistema BIPV de 45 kWp, UC 17722131

A tramitagSo para acesso, PARECER DE
contratados para implantagdo do projeto.

ACESSO, faz parte do escopo dos servigos

c.8. Sistema de Monitoramento

Dever6 ser fornecido um sistema de supervisdo, controle e aquisigdo de dados do tipo
9C4DA para monitorar o desempenho e o funcionamento dos equipimentos dos sistemas
BAPV e BIPV. O sistema SCADA dever6 apresentar as seguintes funcionalidades:

- SupervisSo de vari5veis digitais e anal6gicas

- Armazenamento de s6ries hist6ricas

- GeragSo e exibigSo de gr6ficos e curvas de tend€ncia

- Alarmes e eventos

- Log de dados do sistema

- Telas de supervisSo e monitoramento

- GeragSo de relat6rios

c.8.1. Caracteristicas do Sistema

O sistema SCADA deverS ter as seguintes caracteristicas:

Vari6veis Anal6oicas:

- As vari6veis anal6gicas medidas serSo provenientes dos inversores, caixas de conexao
c.c., medidores eletr6nicos e estagdo meteorologica

- Deve ser possivel configurar limites altos e barxos e de duragao para as grandezas
analogicas, a fim de se poder gerar alarmes e eventos
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- As tags e descrig6es das vari6veis devem poder ser customizadas

- O periodo de amostragem deve ser configur6vel

- Deve ser possivel configurar banda morta

Vari6veis Dioitais:

- As vari6veis digitais medidas serSo os estados dos varistores das caixas de conexio c.c.

- As tags e descrigOes das vari6veis devem poder ser customizadas

Armazenamento de s6ries hist6ricas:

- As variSveis monitoradas devem ser armazenadas em um banco de dados,
acompanhadas de data, hora, minuto e segundo, a fim de se possibilitar uma posterior
consulta

- Deve ser possivel a consulta de dados de forma remota

- os dados devem ser exportdveis em formato compativel com MS Excel

- Deve ser possivel a exibigSo dos dados em forma de gr6fico quando solicitado pelo
operador do sistema

- O sistema deve ser c€lpaz de armazenar no minimo 1 ano de dados, integralizados em
intervalos de 10 minutos

- o usu6rio deve ser alertado pelo sistema para fazer um backup dos dados mensalmente

Gr6ficos:

- Deve ser possivel a exibigSo de mais de uma vari6vel no gr6fico, de forma a possibilitar acomparagSo de grandezas

- Os gr6ficos deverdo poder ser construidos com dados das s6ries historicas ou dados
obtidos em tempo real

Alarmes e eventos:

- O sistema dever6 possuir uma tela de alarmes e eventos
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Alarmes ou eventos devem ser gerados caso uma vari6vel anal6gica esteja fora dos
limites estabelecidos (magnitude e duragSo) ou uma vari6vel digital esteja em um estado
definido como anormal

Um alarme gerado dever6 ser exibido na tela de navegagdo a fim informar o operador,
que poderd reconhec6-los

Caso haja algum problema nos equipamentos de comunicag6o (interrupgSo da
comunicagSo ou da transferdncia de dados), um alarme ou evento deve ser gerado e
apresentado ao operador, bem como o operador dever6 ser notificado por email

Loq de dados do sistema:

- Deve existir um log de dados do sistema, a fim de armazenar alterag6es e a@es
realizadas pelos usu5rios

Telas de ooeracSo:

- Dever6 existir uma tela principal com o layout geral dos tr6s sistemas e telas individuais
de cada sistema (BAPV e BIPV) com informagdes detalhadas das varidveis medid"s

- Os estados dos equipamentos e as vari6veis medidas (digitais e anal6gicas) deverdo ser
exibidas de forma dindmica nas telas, i.e., em tempo real

- As vari6veis digitais e anal6gicas deverSo ter seus valores exibidos nas telas, com layout
que devere ser discutido conjuntamente com a equipe t6cnica e consultores do SEBRAE;

- Nas telas, deverdo existir menus para navegagdo entre telas e operag6o do sistema;

- O sistema contarA no minimo com telas auxiliares, exibindo os estados dos

equipamentos de comunicagdo, status da memoria e fun96o backup.

Relatorios:

- Dever6 se capaz de gerar relat6rios periodicamente (di6rios, semanais, mensais ou

anuais) e por demanda

- Dever5 ser possivel imprimir e enviar os relatorios por email

ComunicacSo de dados:

- Caso ocorra algum problema com a comunicagdo de dados e o sistema perca a

supervisSo, os equipamentos de medigSo de campo deverdo ser capazes de armazenar
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os dados em mem6ria de massa para envi6-los ao servidor posteriormente, quando a
com un ica g5o for reestabelecida.

Grandezas el6tricas devem ser medidas/calculadas:

- Tensio CC na entrada de cada inversor (V)

- Corrente CC na entrada de cada inversor (A)

- Tensdo CA na saida de cada inversor (V)

- Corrente CA na saida de cada inversor (A)

- Pot6ncia CC na entrada de cada inversor (kW)

- Pot6ncia CA na saida de cada inversor (kW)

- Energia CC gerada (kwh) na entrada de cada inversor, em valores acumulados (na base
di6ria, e desde o inicio da operagSo do sistema)

- Energia CA gerada (kwh) na saida de cada inversor, em valores acumulados (na base
di5ria, e desde o inicio da operagio do sistema)

- Frequ6ncia da rede (Hz)

c.8.2. Arquitetura, ComunicagSo e Equipamentos

Os inversores, caixas de conexdo c.c. e medidores eletronicos deverSo ter comunicagdo
compativel com o sistema SCADA, sobre o meio fisico RS 485

Os sistemas BAPV e BIPV deverSo comunicar-se com o servidor de dados via rede
wireless

DeverSo ser fornecidos os perif6ricos necess6rios para acessar o sistema SCADA
localmente, para visualizagdo e retirada de dados e configuragSo do sistema (monitor,
teclado, mouse, porta USB etc.)

Deve ser possivel acessar o sistema SCADA remotamente pela Internet, com crit6rios de
seguranga minimos (pelo menos usu6rio e senha), com diferenciagSo de permissSo de
leitura e escrita por nivel de usu6rio.

Dever5 reunir as grandezas monitoradas nos inversores, caixas de conexSo c.c. e
unidades de condicionamento BT dos sistemas BAPV e BIPV.

Dever6 ser fornecido integrado e com os equipamentos configurados.
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- Dever6 ser fornecido com todos os manuais de operagSo e configuragSo, de forma que o
operador possa realizar mod ifi ca gdes f utu ras.

- Garantia minima de 5 anos.

c.9. Obras Eletromecdnicas

As obras eletromec6nicas necess6rias d instalagdo dos sistemas BAPV e BIPV incluenr:

o ConexSo entre os m6dulos para formar as s6ries fotovoltaicas;

o ConexSo das s6ries fotovoltaicas ds caixas de conexdo c.c.:

o ConexSo das caixas de conexSo c.c. aos inversores:

o Conexdo da alimentag5o auxiliar das caixas de conexdo c.c.;

o ConexSo dos inversores d rede de acordo com o relat6rio do PARECER DE ACEScO:

o InstalagSo de eletrodutos para a passagem de cabos na estrutura de suporte;

o InstalagSo dos componentes do sistema SCADA em local protegido;

. ConexSo dos componentes do sistema SCADA;

. Conexdo das caixas de conexSo c.c., inversores e medidores de parAmetros el6tricos do
eletrocentro ao sistema SCADA;

. Conexdo da alimentag6o auxiliar do eletrocentro ds caixas de conexSo c.c.;

o Conexdo da alimentagSo dos componentes do sistema SCADA.

Os cabos de potOncia utilizados devem ser compativeis com a tensSo e com a corfurtte as
quais serSo submetidos, bem como apropriados para aplicagSo fotovoltaica no caso dos
cabos c.c. (isola@o dupla ou reforgada).

Os cabos de comunicagdo utilizados devem ser blindados para evitar interferOncia (blindagem
aterrada).

Os eletrodutos utilizados devem ser resistentes d intempere, incluindo radiagSo UV, urrridade
e mudangas bruscas de temperatura. Os cabos de pot6ncia e de comunicagSo devem ocupar
eletrodutos diferentes. Os cabos c.c. e c.a. tamb6m devem ocupar eletrodutos diferentes.

c.l0. Obras Civis

As obras civis necess6rias d instalagdo dos sistemas BAPV e BIPV incluem:
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. Inspegao da cobertura onde ser6 instalad
estrutural contemplando a avaliagSo da

cobertura. O laudo t6cnico dever6 apon
cobertura, caso seja necess6rio, em fu
instalagSo dos pain6is fotovoltaicos e de

dever6 ser emitido com a assinatura
respectiva ART (Anotagdo de Responsabilidade T6cnica)'

. lmplementagio das adequag6es e melhorias apontadas no laudo t6cnico estrutural

elaborado, caso necess6rio.

Dever6 a empresa contratada realizar obra de impermeabilizaglo dos pontos da cobertura

da edificagSo existente onde ser6 instalado o sistema BAPV'

Instalagdo de estruturas met6licas para fixag5o dos modulos fotovoltaicos do sistema

BApV. Os modulos dever6o ser inclinados entre 10o a 15o em relagSo ao plano horizontal

e orientados seguindo a diregSo longitudinal do edificio. As estruturas de suporte deverdo

ser capazes de resistir ao peso doJmodulos, caixas de conexio c.c. e inversores (caso

sejam instalados na estrutura de suporte dos m6dulos)e ds cargas mecdnicas devidas ao

vento e d chuva.

Construgdo de coberturas no estacionamento do SEBRAE/MT para fixagSo dos m6dulos

fotovoltajcos do sistema BIPV. A cobertura deve ser em estrutura met6lica (pilares e

vigas), fundagio em concreto para sustentag6o dos pilares e telhas met6licas

tripezoidais. Essa estrutura deve sustentar as cargas de peso pr6prio, a95o de chuvas e

ventos e peso do sistema BIPV em sua integra, conforme caracteristicas descritas neste

edital. Dever6 ainda, respeitar as vias pr6-definidas para o estacionamento, o n[mero

minimo de vagas sugeridas (82 vagas)e a declividade do terreno.

Deverdo ser entregues projeto arquitet6nico e estrutural das coberturas do

estacionamento, apro-vados pelb diretoria do SEBRAE/MT e acompanhados de ART' O

projeto dever6 conlemplar o dimensionamento de fundag6es, pilares, vigas e estrutura de

cobertura de acordo com as normas vigentes da ABNT. A cobertura proposta dever6

apresentar as seguintes caracteristicas:

a) Estrutura metAlica em ago pintado;

b) Telha met6lica trapezoidal com pintura eletrost6tica na cor branca na face externa'

Inclinag6o minima de 5% para 6guas com comprimento inferior a 12m (sem

sobreposigSo)e inclinagSo minima deToh para 6guas com comprimento superior a

1 2m (com sobreposigSo);

c) A fundagdo da cobertura dever6 ser em concreto;

d) Altura minima de 2,60m;

SubstituigSo da brita nas vagas de estacionamento por bloco concregrama. As vagas e

vias devem seguir as normas vigentes'
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. Instalag6o de estruturas met6licas para fixagdo dos modulos fotovoltaicos do sistema
BIPV. As trds estruturas do estacionamento deverdo ser inclinados entre 10o a 15o em
relagdo ao plano horizontal e orientados a direg6o longitudinal do edificio. As estruturas de
suporte devereo ser capazes de resistir ao peso dos modulos, caixas de conex6c, c.c. e
inversores (caso sejam instalados na estrutura de suporte dos modulos) e ds cargas
mecAnicas devidas ao vento e d chuva.

c.10.1. Considerag6es

DeverSo ser entregues ao SEBRAE/MT os projetos em formato dwg provenientes do
AUTOCAD e demais desenhos atualizados de qualquer elemento ou instalag6o da obra que,
por motivos diversos, haja sofrido modificagdo no decorrer dos trabalhos. Os arquivos CAD
serSo atualizados a partir daqueles fornecidos pelo SEBRAE/MT.

Os tdcnicos e engenheiros deverSo apresentar tres vias de Anotag6es de Responsabilidade
T6cnica (ART).

Dever5 ser apresentado certificado de caracterizagSo do ago, em via original, fornecido pelo
fabricante das estruturas pr6-fabricadas de ago.

c.10.2. Demolig6es

Demolig6es porventura necess6rias deverSo ser previstas tomando-se os devidos cuidados
de forma a se evitarem danos a terceiros, dentro da mais perfeita t6cnica.

As demolig6es deverdo seguir a Norma Regulamentadora no 18, do Ministerio do Trabalho,
em sua versSo vigente d 6poca da execug6o dos servigos, bem como ds recomendag6es
aplic5veis de outras Normas Regulamentadoras do Minist6rio do Trabalho.

c.10.3. Gestio de Residuos

Dever6 ser prevista a correta destinagSo dos residuos s6lidos, de acordo com a gestdo e
gerenciamento de residuos solidos - Contexto Municipal 2013 e LegislagSo Federal, Estadual
e Municipalvigentes, entre elas:

o Lei 7.862 de 19 de Dezembro de 2002- D.O.19.12.02 -SEMA - MT:

o ResolugSo CONAMA 307 de 5 de Julho de 2002;

Nacional de Residuos Solidos

o Lei 4.949 de 05 de Janeiro de 2007

o Decreto Municipal 4761 de 19 de fevereiro de 2009
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d) Condig6es de Fornecimento

d.1. Propostas de Fornecimento

Todas as propostas devem englobar os seguintes servigos:

d.1.1. Elabora96o de projeto arquitet6nico executivo de acordo com as
informag6es vigentes neste termo, suas especificag6es de materiais e sistemas
construtivos:

d.1.2. ElaboragSo de projeto executivo de todas as estruturas projetadas seja
de ago, concreto ou outro elemento necessSrio (funda96es, meso,
superestruturas, etc);

d.1.3. ElaboragSo de projeto executivo dos sistemas fotovoltaicos e sistema de
transmissSo de dados:

d.1.4. ElaboragSo de projeto executivo de Instalag6es de sistema de protegSo
contra descargas atmosf6ricas para as novas estruturas construidas;

d.1.5. ElaboragSo de projeto executivo de instalag6es de detecgSo, alarme e
prevengSo de inc6ndios para o sistema fotovoltaico;

d.1.6. ElaboragSo de projeto de impermeabilizagSo dos pontos da laje onde
ser6o instaladas as placas fotovoltaicas:

d.1.7 . Memorial descritivo com especificag6es t6cnicas de todos os projetos
elaborados;

d.1 .8. ElaboragSo de planilhas orgament6ria sint6tica e analitica dos projetos
acima, com discriminagSo dos pregos unit6rios de m6o de obra, equipamentos e
material de todos os servigos, necessdrios para execugdo e entrega final da obra,
inclusive impostos, encargos e calculo de BDl. Este orgamento dever6 ser
entregue em planilha juntamente com composigdo de todos os pregos unit6rios
(com mem6ria de custos unit6rios e orgamentos realizados) e cronograma das
obras. A composigSo analitica do BDI utilizado na proposta de prego dever6 ser
anexado:

d.1 .9. ElaboragSo de Documento T6cnico, contendo memorial descritivo e as
planilhas orgament6rias, referidos anteriormente nos itens 4.'1 .7 e 4.1.8 deste
termo, de todos os projetos elaborados, juntamente com o cronograma da obra,
entrega e instalagSo de equipamentos, por at6 120 dias. Neste documento
dever6o ser destacados os itens de maior relevdncia e valor significativo para
permitir a definigSo da qualificagSo t6cnica de empresa executora do objeto dos
projetos aprovados.

d.1.10. Registro e aprovagSo dos projetos na Prefeitura, no Corpo de
Bombeiros, Rede cemat, ANEEL, CREA, cAU e outros 6rgdos competentes que
se fagam necess6rios;
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d.1.11. DisponibilizagSo da equipe e profissionais respons5veis pelos projetos
para dirimir duvidas, caso haja, durante o processo licitatorio de execugSo dos
servigos projetados.

d.2. Etapas dos Servigos

Os servigos deverSo obedecer ds seguintes etapas:

d.2.1. ETAPA 1

. ElaboragSo dos anteprojetos de arquitetura e complementares e apresentagSo
para aprovagSo da equipe t6cnica do Sebrae em Mato Grosso;

d.2.2. ETAPA 2

o Elaborag6o dos projetos executivos, mencionados nos itens 4.1.1 a 4.1.6 deste
termo, com todos os elementos gr6ficos, desenhos e detalhes.

o Documento t6cnico e cronograma, previstos no item 4.1.9 deste termo.

. AprovagSo pelo SEBRAE/MT dos projetos e documentos mencionados
anteriormente.

. Registro dos projetos no CREA, CAU, Rede Cemat, Corpo de Bombeiros,
Prefeitura, ANEEL e outros 6rg5os competentes que se fagam obrigatorios,
entregando ao Sebrae/MT copia dos protocolos comprobatorios e pagamentos
das taxas. conforme item 4.1.10 deste termo.

d.2.3. ETAPA 3

. Aprovagdo final dos projetos no CREA, CAU, Rede Cemat, Corpo de Bombeiros,
Prefeitura, ANEEL e outros 6rg6os competentes que se fagam obrigat6rios,
entregando ao SEBRAE/MT os documentos de comprovagSo, conforme item
4.1.10 deste termo.

d.3. Normas e Regulamentag6o

A empresa contratada dever6 aprovar os projetos nos orgSos competentes (CREA, REDE

CEMAT, ANEEL, prefeitura, etc.)

Os projetos para implantagdo das usinas de microgeragSo fotovoltaica na unidade Sede do

SEBRAE dever6o estar de acordo com as normas vigentes tais como:

{ UL 1703 Standard for Safety Flat-Plate Photovoltaic Modules and Panels
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DfN EN 61215 / (VDE 0126-31):2006-02 Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV)
modules - Design qualification and type approval

IEC 60904-3 Photovoltaic Devices - Part 3: Measurementys principles for terrestrial
photovoltaic (PV) solar devices with reference spectral irradiance data

ABNT NBR 1 '1704:2008 Sistemas fotovoltaicos - Classificagdo

ABNT NBR 1 1876:20'10 Sistemas fotovoltaicos - EspecificagSo

ABNT NBR 14039 InstalagOes el6tricas em m6dia tens6o

DIN IEC 62116 (VDE 0126-2) Testing procedure of islanding prevention measures for
utility interactive photovoltaic inverters

IEC 61173:1992 Overvoltage protection for photovoltaic (PV) power generating
systems - Guide

EN 62446:2009 Grid connected photovoltaic systems - Minimum requirements for
system documentation, commissioning tests and inspection.

ABNT NBR 5410 Instalagdes el6tricas em baixa tensdo

ABNT NBR 16150:2013 Sistemas fotovoltaicos (FV) - Caracteristicas da interface de
conexdo com a rede el6trica de distribuigSo - Procedimento de ensaio de
conformidade

ABNT NBR 5419 Protegdo de estruturas contra descargas atmosf6ricas

ABNT NBR 8800/86 Projeto e execugSo de estruturas de ago em edificios

Portaria INMETRO 00412011- RTAC001652 Revisdo dos Requisitos de Avaliag6o da
Conformidade para Sistemas e Equipamentos para Energia Fotovoltaica e outras
providOncias

EN 50530 Overall efficiency of grid-connected photovoltaic inverters

EN 50524 Data sheet and name plate for photovoltaic inverters

fEC 60364-7-712 Electrical installations of buildings - Part 7-712: Requirements for
special installations or locations - Solar photovoltaic (PV) power supply systems

/,EC 61727 PV systems - Characteristics of the utility interface

IEC 61730 Photovoltaic Module Safety Quatification

lEc 62093 Balance-of-system components for photovoltaic systems - Design
qualification natural environments

IEC 62109-1 Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Part 1:
General requirements
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{ IEC 62109-2 Safety of power converters for use in photovoltaic power systems -Part2
Particular requirements for inverters (status: Final draft for international standard)

'/ ABNT NBR 16149:2013 Sistemas fotovoltaicos (FV) - Caracteristicas da interface de
conexdo com a rede el6trica de distribuigSo

'/ ABNT NBR IEC 62116:20'12 Procedimento de ensaio de anti-ilhamento para
inversores de sistemas fotovoltaicos conectados d rede eletrica

{ Norma da Goncession6ria Local - Procedimentos oara a conexdo de acessantes ao
sistema de distribuigSo da NT -041: conexdo em baixa tensSo;

Normas liqadas a Obras Civis

'/ ABNT NBR 12655:2006 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e
recebimento, procedimento;

{ ABNT NBR 14931 t2004 - Execugdo de estruturas de concreto - Procedimento;

{ ABNT NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento;

{ ABNT NBR 6120:1980 - Cargas para o c6lculo de estruturas de edificag6es;

{ ABNT NBR 6122:1996 - Projeto e Execugdo de Fundag6es;

./ ABNT NBR 6123:1988 - Forgas devidas ao vento em edificag6es;

{ ABNT NBR 7480:2007 - Ago destinado a armaduras para estruturas de concreto
armado - EspecificagSo;

,/ ABNT NBR 8681:2003 - Ag6es e seguranga nas estruturas - Procedimento;

{ ABNT NBR 8800:2008 - Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de ago e
concreto de edificios;

ABNT NBR 10735-1989 - Chapas de A9o de Alta Resist6ncia Mec6nica Zincadas;

ABNT NBR 14323 - 1999 - Dimensionamento de Estruturas de Ago de Edificios em
Situag6o de Inc6ndio - Procedimento:

ABNT NBR 9689 - Materiais e sistemas de impermeabilizagdo;

ABNT NBR 8083 - Materiais e sistemas utilizados em impermeabilizagSo -
Terminologia;

ABNT NBR 9574 - ExecugSo de impermeabilizagSo;

ABNT NBR 9575 - ElaboragSo de projetos de impermeabilizagSo;

ABNT NBR 12190 - Selegdo da impermeabilizagdo;
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DeverSo ser seguidas as demais Normas Regulamentadoras do Minist6rio do Trabalho.

Especial atengSo dever6 ser dada ao que estabelece a NBR 07678 - Seguranga na ExecugSo
de Obras e Servigos de ConstrugSo e nas Normas T6cnicas que a sucederem e/ou
complementarem.

Ser6o de uso obrigatorio os equipamentos dispostos na Norma Regulamentadora NR - 6 -
Equipamentos de ProtegSo Individual- EPl.

Nos casos em que n5o houver norma t6cnica nacional versando sobre o assunto, ser6o
adotadas as prescrigOes de norma t6cnica publicada em outros paises, aquela que melhor
atender a situa96o.

d.4.Prazo de Execugio

d.4.1. A execugSo de todos os servigos obedecer6 rigorosamente as
Especificag6es T6cnicas, as indicag6es constantes do projeto e detalhes.

d.4.2.

a)

d.4.3.

b)

c)

DeverSo ser observados os seguintes prazos de entrega:

at6 10 (dez) dias, contados da assinatura do contrato - entrega para

aprovagdo pelo SEBRAE/MT dos anteprojetos previstos na ETAPA 1, item
4.2.1 deste termo.

Ate 5 (cinco) dias, contados da entrega dos anteprojetos, aprovagdo pelo
SEBRAE/MT dos anteprojetos recebidos.

at6 30 (trinta) dias contados da data da aprovagSo final dos anteprojetos pelo
SEBRAE/MT - entrega dos projetos executivos finais, documento t6cnico,
cronograma e registro de projetos nos 6rg5os competentes evidenciados por

c6pias de protocolos e comprovantes de pagamentos das taxas, descritos na

ETAPA 2, item 4.2.2 deste termo, com a respectiva aprovagdo do
SEBRAE/MT.

ate 120 dias contados da aprovagSo do anteprojeto pelo SEBRAE/MT para

aprovagSo final dos projetos nos 6rgdos competentes e entrega dos
documentos comprobatorios previstos na ETAPA 3, item 4.2.3 deste termo.

O recebimento dos Anteprojetos bem como dos Projetos Executivos finais

d)

acompanhados das planilhas e especificag6es t6cnicas se16 feito por profissional
formalmente capacitado e designado para este fim.

d.5. Obrigag6es da Contratada

Sem prejuizo do disposto no Termo de Refer6ncia e demais anexos, s6o obrigag6es da

Contratada:
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d.5.1. Certificar-se, preliminarmente, de todas as condig6es de trabalho e de
fatores que possam afet6-lo, n6o sendo levada em consideragdo qualquer
argumentagSo posterior, de desconhecimento dessas condig6es;

d.5.2. Apresentar documentos de habilitag6o, conforme item 4.8 deste termo;

d.5.3. cumprir com todos os prazos de entrega especificados neste
instrumento:

d.5.4. Responsabilizar-se por todo e qualquer
terceiros, decorrentes da execugSo dos servigos,
decorrente de sua culpa ou dolo;

dano que venha causar a
ou A propria administragSo,

d.5.5. Responsabilizar-se, as suas custas, pelo registro do contrato e todos os
seus projetos junto ao cREfuMT e outros orgdos competentes, sem qualquer
6nus para o SEBRAE/MT;

d.5.6, Arcar, sob sua inteira responsabilidade, sem solidariedade da
contratante, com o pessoal necess6rio d perfeita execugSo dos trabalhos,
cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos a eles devidos, bem como os
encargos trabalhistas, previdenci6rios, fiscais, seguros e quaisquer outros n5o
mencionados:

d.5.7. Realizar o objeto deste termo dentro da melhor t6cnica:

d.5.8. Atender aos chamados do SEBRAE/MT com a m6xima presteza;

d.5.9. Durante a fiscalizagdo da obra, reportar-se ao SEBRAE/MT;

d.5.10' Assessorar a ComissSo de LicitagSo do SEBRAE/MT em todas as fases
da LicitagSo para contratagdo da empresa pa-a a execugdo da obra, compra de
equipamentos e servigos de instalag6o, inclusive tirando d0vidas sempie que
necessdrio;

d.5.11. Assegurar que os profissionais indicados para execugdo dos projetos
realizardo na integra o objeto deste termo. Na hip6tese de substituig6o dos
mesmos, deverSo ser apresentados profissionais que atendam os mesmos
requisitos t6cnicos;

d.5'12' Assegurar o cumprimento de todas as obrigagoes inerentes a execugdo
do objeto ora contratado, ainda que n6o previstos neste instrumento.

d.5'13' Promover ajustes em todos os seruigos necess6rios, sem dnus para o
SEBRAE/MT, desde que sejam para atender legislagdo vigente, principio de
economicidade e principios t6cnicos mais vi6veis.
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d.6. Direitos do SEBRAE/MT

d.6.1. Exigir o cumprimento de todos os itens e especificagOes de servigos

constantes deste termo de referencia e seus anexos.

d.6.2. Rejeitar todo e qualquer servigo executado, que ndo atenda ds

especificag6es t6cnicas.

d.6.3. Verificar as faturas mensais, a regularidade da documentagSo e efetuar o

pagamento.

d.6.4. Realizar com SeuS proprios meios e/ou atrav6s de terceiros, os Servigos

de urg6ncia.

d.7. Gondig6es de Pagamento e Reajuste

d.7.1. Os pagamentos serao realizados da forma abaixo, em at6 15 (quinze)

dias ap6s a entrega da Nota Fiscal acompanhado das certidOes de INSS e FGTS

devidamente atual izadas.

a) 20% (vinte por cento) do valor total do prego ofertado, ap6s a entrega e

aprovagSo pelo SEBRAE/MT dos anteprojetos previstos na ETAPA 1,item 4.2'1

deste termo;

b) 50% (cinquenta por cento) do valor total do prego ofertado, ap6s a entrega e
aprovagdo pelo SEBRAE/MT dos Projetos Executivos, documento t6cnico,
cronograma e registro dos projetos nos 6rg5os competentes, previstos na ETAPA

2, item 4.2.2 deste termo;

c) 30% (trinta por cento) do valor total do prego ofertado, apos a aprovagSo final

dos projetos nos orgdos competentes com entrega dos documentos
comprobatorios previstos na ETAPA 3, item 4.2.3 deste termo.

d.7.2. 56 serSo pagos os servigos efetivamente solicitados e devidamente

realizados e atestados.

d.8.Dos documentos de habilitagio

Para ser habilitada, a empresa vencedora dever6 apresentar no prazo de at6 10 dias

contados do resultado de cotagSo de prego, "Documentos de HabilitagSo" em original,
ou por qualquer processo de c6pia autenticada (tabeli6o de notas, ou publicagao em

6196o da imprensa oficial, posto que o SEBRAE/MT n6o autenticar5 nenhum
papel), os seguintes documentos:

d.8.1. Relativa d habilitagSo juridica:

a) Prova de registro, no orgSo competente, no caso de empres6rio
individual:
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado no orgSo competente (Registro de Pessoas Juridicas, no
caso de sociedades civis e Junta Comercial, no caso de sociedades
empres6rias);

c) Ato de nomeag6o ou eleigSo dos administradores, devidamente
registrado no 6195o competente, na hip6tese de nomeagdo ou eleigdo
posterior, sem prejulzo da apresentagSo dos demais documentos
exigidos na allnea "b".

d.8.2. Relativa i regularidade fiscal:

a) Prova de inscrigSo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de Regularidade relativa d Seguridade Social (INSS),
demonstrando situagSo regular no cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei;

c) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo (FGTS);

OBS. Ser6o aceitas as Certid6es Positivas com Efeito de Negativa.

d.8.3. Relativa i qualificagio t6cnica:

b) Apresentar no minimo 01 (um) atestado de capacidade t6cnica
expedido por org6o competente, acompanhado da Certiddo de
Registro do Atestado no CREA ou no CAU, que comprove a realizagilo
satisfatoria de projeto na Area de energia fotovoltaica com pot6ncia
mlnima de 30 (trinta) kWp.

ParSgrafo Primeiro: O profissional detentor do Atestado indicado na
alinea "a", dever6 ser o realizador do projeto, podendo o mesmo ser
substituido por outro que detenha atestado de capacidade t6cnica na
6rea de energia fotovoltaica com pot6ncia minima de 30 (trinta) kWp,
com aprovagdo do SEBRAE/MT.

d.8.4. Declarag6es

a) DeclaragSo de que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e n5o emprega menor de 16 anos em seu
quadro de pessoal, na forma do inciso XXXlll, do art. 70, da ConstituigSo
da Rep0blica de 1988.

b) Declaragdo de que ndo emprega trabalho forgado ou an6logo ao
escravo.
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PregSo Presencial N. 068/2014 - p6gina 46



c) DeclaragSo do proprio licitante de que, tomou conhecimento de todasas informagOes e das condigoes iocais para o cumprimento dasobrigagOes, objeto da ricitagio e que concorda com as condig6es
estabelecidas neste instrumento convocat6rio;

d) DeclaragSo assinada pelo detentor do Atestado de Capacidade T6cnicade que, caso a licitante seja a vencedora deste pregao piesencial (N.
06812014), e sendo contratada para elaboragao de piojetos executivo ecomplementares de 02 (duas) usinas de- microgeragao fotovoltaica
conectadas d rede da distribuidora local, que seiao implantadas naUnidade da SEDE do SEBRAE/MT em CuiabS, executa rAlreatizar| oprojeto e ser6 o responsdvel t6cnico do mesmo.

b.1. Fazem parte integrante deste Termo de Referencia:

a) Projetos arquitetOnicos da SEDE do SEBRAE/MT.

Cuiab#MT, 30 de setembro de 2014.

Josemar Farias de Albuquerque
Pregoeiro

Roq u e Zacarias Li cciardi
Assessoria Juridica
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ANEXO II

Proletos Arquitet6nicos da Ag6ncia do SEBRAE/MT em Juina assinatado o locat das

divis6rias, portas e vidros.

OBS: OS ARQUIVOS ESTAO DEPON|VEIS NO SITE DO SEBRAE/MT
www.sebrae.com.br/matoorosso Licitag6es, JUNTO AO LINK DO PREGAO
PRESENCIAL N. 06812014.

Cuiab6/MT, 30 de setembro de 2014.

Josemar Farias de Albuquerque
Pregoeiro

Roque Zacarias Licciardi
Assessoria Juridica

W
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ANEXO lll

MoDELo DE DEGLARA9Ao DE MrcRo EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENo PoRTE

[Nome da empresa], [qualificagdo: tipo de sociedade (Ltda, S.A, etc.), enderego completo],

inscrita no CNPJ) sob o no [xxxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante

legall, portador da Carteiia de ldentidade no [xxxx], inscrito no CPF sob o no [xxxx],
OECi-lnn, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
pequeno Porte nos termos do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de

200'6, estando apta a usufruir os beneficios e vantagens legalmente instituidas por ndo se

enquadrar em nenhuma das vedag6es legais impostas pelo $ 40 do art. 30 da Lei

Complementar no 1 23106.

Locale Data

Nome e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO IV

(usar papeltimbrado da empresa)

MODELO DE DECLARACAO

, inscrita no CNPJ sob

(a) sentante 
"Bxn:,|?fl

lde , DECLARA
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 19g3,
acrescido pela no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que n6o emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e n6o emprega menor de 16 anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz ( )

OBS: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima.

de 2014.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

OBSERVA@ - A presente declaragSo dever5 estar contida no envetope "Documentos de
HabilitagSo", depois de elaborada em papel timbrado do licitante e devidamente assinada.

de
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ANEXO V

(usar papeltimbrado da empresa)

MODELO DE DECLARACAO

(nome da emoresa) , inscrita no CNPJ sob
ono por interm6dio de seu representante legal o (a) Sr
(a) portador (a) da Carteira de
ldentidade no e do CPF no DECLARA
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n'8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela no 9.854, de 27 de outubro de 1999, nio emprega trabalho forgado ou
an6logo ao escravo.

de 2014.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

OBSERVACAO - A presente declaragSo dever6 estar contida no envelope "Documentos de
HabilitagSo", depois de elaborada em papeltimbrado do licitante e devidamente assinada.

de

f nwu;*'
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