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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, CADASTRO, IDENTIFICAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PARQUE 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 

 

Senhores fornecedores e interessados: 
 

Visando a comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa 

Senhoria preencher o recibo de retirada de Edital e remetê-lo ao setor de licitações pelo e-mail 

cadastro_licitacao@cruzeiro.sp.gov.br. Dúvidas (12) 3600-3384. 

A não remessa deste recibo exime a Prefeitura Municipal de Cruzeiro da 

responsabilidade da comunicação, por meio de e-mail, de eventuais esclarecimentos e 

retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 

adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 

 

Licitação:.............................................................................................. 

 
Razão Social:............................................................................................... 

 

Tel.: (.....)..................................................................................................... 
 

Responsável por licitação:.......................................................................... 

 
Email: .......................................................................................................... 

 

Data: ..................../ ..................../ .................... 
 

Assinatura: .................................................................................................. 
 

Nome: .......................................................................................................... 

 
RG: ............................................................................................................... 

mailto:cadastro_licitacao@cruzeiro.sp.gov.br
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PREGÃO PRESENCIAL (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 026/2022  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 222/2022 

 
O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO, mediante os Pregoeiros e Equipe de Apoio, 

designados através da Portaria nº 095 de 26/04/2022, pelo Exmo. Prefeito Municipal, 
torna público para o conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, conforme disposto na Lei Federal nº. 10.520, de 
17/07/2002. 
 
A respectiva Sessão de Processamento do Pregão será realizada na data de 
08/07/2022, com início às 09h30 min, credenciamento até às 09h40 min, na sede 
Administrativa da Prefeitura Municipal de Cruzeiro, na Rua Coronel José de Castro, nº 
540 – Centro – Cruzeiro - SP e será conduzida pelos Pregoeiros com o auxílio da Equipe 
de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe 

 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, CADASTRO, IDENTIFICAÇÃO E 

GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

CRUZEIRO, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. 

 
1.2. A CONTRATADA deverá seguir estritamente o Memorial Descritivo, Equipe 
Técnica e Ferramentas de Uso Individual e Coletivo, descritos nos anexos deste edital; 

 
1.3. Para a manutenção e implantação do sistema de iluminação pública do 
Município de Cruzeiro, a CONTRATADA deverá disponibilizar equipamentos e equipe 
técnica especializada, de acordo com as normas técnicas vigentes, e ainda atender as 
exigências da concessionária de distribuição de energia elétrica, especialmente quando 
da execução de serviços próximos as redes energizadas. 
 
1.4. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos será a responsável pela 

contratação e contato com a CONTRATADA. 

 
1.5. A   Administração   fixa   a   estimativa    de    consumo    e    aquisição    em    

torno    de R$     1.632.101,16 (um milhão, seiscentos e trinta e dois mil cento e um 

reais e dezesseis centavos), que serão suportados por dotação específica. 
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1.6. A empresa vencedora deverá permitir que os técnicos da Prefeitura realizem 

vistoria em todos os equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços. 

 
2. DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade 

pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências, inclusive 

quanto à documentação, constantes deste edital e seus anexos. 

 

2.2.  Esclarecendo ainda que as empresas interessadas poderão participar ou 
ofertar propostas, ao objeto desta licitação, onde será julgado pelo menor valor total 
global, nos termos descritos no Anexo II. 
 

2.3 - Não será permitida nesta licitação a participação de empresas: 
a) concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em 
dissolução ou em liquidação; 
 
b) que em virtude de terem sido declaradas inidôneas, estejam com o direito de licitar 
ou contratar com a Administração Pública suspensos, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade; 
 
c) que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição; 
 
NOTA: A Administração não se responsabiliza pelo recebimento dos envelopes 
encaminhados pelos CORREIOS. 
 
3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1 – Para o credenciamento do representante ou procurador da empresa, deverão ser 
apresentados os seguintes documentos, Fora dos Envelopes de “Habilitação” e 
“Proposta”: 

 
a) tratando-se de representante legal, o Estatuto Social, Contrato Social ou outro 
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, devidamente 
autenticado, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura; 
 
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da 
qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preços, interpor 
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recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea 
“a”, que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

 
3.2 – O Representante Legal ou Procurador deverá se identificar exibindo documento 
oficial de identificação que contenha foto (RG, CNH, etc.). 

 
3.3 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado. 
 
3.4 – No caso específico de Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), 
deverá ser apresentada declaração informando que no decorrer do último mês não 
houve o desenquadramento de sua condição, não tendo a mesma incorrido em 
nenhuma das situações previstas no art. 3º, § 4º, incisos I a X e § 6º da Lei 
Complementar 123 de 14/12/2006 (modelo - Anexo VII). 
 
3.4.1 – A falta de apresentação da declaração especificada acima não inabilitará o 
licitante, entretanto o mesmo não fará jus ao tratamento diferenciado previsto na 
respectiva Lei Complementar. 
 
3.5 – A ausência do credenciamento impedirá o licitante de participar da fase de lances 
verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar aos 
recursos, ficando a cargo do Pregoeiro as decisões sobre questões não previstas no 
certame e legislação correlata, sempre em observância aos princípios constitucionais e 
licitatórios. 
 
 
4 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO: 

 
4.1 – A “Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação”, de acordo 
com modelo estabelecido no Anexo III, deverá ser apresentada fora dos Envelopes nº 
(s) 01 e 02. 
 
4.2 – A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados 
separadamente, em 2 (dois) envelopes não transparentes, fechados e indevassáveis, 
contendo em sua parte externa a identificação da licitante e os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE Nº 01 – “PROPOSTA DE PREÇOS” 
PREGÃO Nº 026/2022 

PROCESSO Nº 222/2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO – SP 
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ENVELOPE Nº 02 – “HABILITAÇÃO” 
PREGÃO Nº 026/2022 

PROCESSO Nº 222/2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO – SP 

 
 

5 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA: 
 

5.1 – A proposta, nos termos do item 4, subitem 4.2, deverá ser apresentada em papel 
timbrado da empresa, datilografada ou digitada, sem emendas nem rasuras, devendo 
ser identificada e assinada pelo Representante Legal do Licitante ou pelo procurador, 
neste caso, juntando-se a procuração. 
 
5.2 – A proposta deverá conter: 
 
a) razão social, CNPJ, número do Edital do Pregão, dia da abertura, endereço 
completo, número do telefone, fac–símile e e-mail, bem como os dados pessoais da 
pessoa habilitada para assinar o respectivo Termo de Contrato; 
 
b) descrição do objeto da presente licitação em conformidade com as especificações 
constantes deste Edital; 
 
c) declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos todos os impostos, 
taxas, seguros, fretes, descontos, bonificações, bem como quaisquer outras despesas, 
diretas ou indiretas incidentes na execução do objeto, se houver, não estando 
embutidos encargos financeiros agregados ao seu valor econômico, estando, portanto, 
ofertado preço à vista; 
 
d) prazo de validade da proposta, no mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
sua apresentação; 
 
e) se por falha do proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será 
considerada válida por 60 (sessenta) dias, independente de qualquer outra 
manifestação. 
 
5.3 – Não serão consideradas propostas com ofertas de vantagens não previstas neste 
Edital, nem preço ou vantagem baseado nas ofertas dos demais licitantes, sendo 
consideradas nulas e sem nenhum efeito as inserções às propostas não exigidas pelo 
presente Edital. 
 
5.4 – Depois de aberta, a proposta se acha vinculada ao Processo pelo seu prazo de 
validade, não sendo permitida sua retirada ou a desistência por parte do proponente. 
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5.5 – Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e se 
sujeitando às cláusulas e condições do presente Edital. 
 
5.6 – O licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento dirigido 
ao Pregoeiro, antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
5.7 – A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito fornecimento do objeto 
será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo o licitante 
pleitear acréscimo após a entrega da proposta. 
 
5.8 – O valor deverá ser expresso em Real (R$) com 2 (duas) casas decimais. 
 
 

6 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”: 
 

6.1 – O envelope “Documentos para Habilitação” deverá conter os documentos a 
seguir relacionados, os quais dizem respeito a: 
 

6.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
 
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais. 

 
c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de 
sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b” 
deste subitem. 

 
d) Ato Constitutivo atualizado e registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em 
exercício.  

 
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir. 
 
f) Os documentos relacionados nas alíneas “a” e “b” do subitem 6.1.1 não precisarão 
constar do envelope “Documentos para Habilitação”, se apresentados para o 
credenciamento neste Pregão.  
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6.1.2 – REGULARIDADE FISCAL 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), com situação 
cadastral atualizada.  

 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, conforme o 
caso, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade que 
exerce e compatível com o objeto contratual. 
 
c) Prova de regularidade para com o Município (mobiliário) da sede e em nome da 
empresa licitante. 

 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (de acordo com a Resolução 
conjunta SF/PGE 03 de 13/08/2010) por meio da respectiva Certidão Negativa ou 
Certidão Positiva com efeito de negativa, com prazo de validade em vigor na forma da 
Lei.  
 
e) Tal exigência é indispensável para empresas inscritas no Estado de S. Paulo; 
empresas de outros Estados deverão apresentar certidão que comprove 
inequivocamente que as mesmas não possuem débito de origem fiscal para com o 
Estado. 
 
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, através de Certidão Conjunta 
Negativa ou Certidão Positiva com efeito de negativa, de Débitos relativos aos Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União. 

 
g) Prova de regularidade perante o FGTS, através de certidão em vigor expedida pela 
Caixa Econômica Federal, demonstrando situação regular quanto aos recolhimentos 
(Lei Federal 8036/90). 
 
h) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através da Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a inexistência de débitos inadimplidos 
ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos 
efeitos da CNDT (Lei 12.440 de 07/07/2011). 
 
i) DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
(Lei Complementar nº 123 de l4/12/2006 – Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte): 
 
i.1 – caso as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por 
cento) superiores à proposta de menor preço, lhes será assegurada preferência de 
contratação, situação denominada de empate; 
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i.2 – a ME ou EPP mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta 
no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de 
preclusão; 
 
i.3 – em caso de ME ou EPP apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame, será adjudicado o objeto a seu favor (LC 123/06, artigo 45, I); 
 
i.4 – em não ocorrendo a contratação da ME ou EPP mais bem classificada, serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na Lei Complementar 
123/06, na ordem classificatória para o exercício do mesmo direito (art. 45, II); 
 
i.5 – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME (s) ou EPP (s) no 
intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta (art. 45, III); 
 
i.6 – na hipótese da não contratação, o objeto licitado será adjudicado em favor da 
proposta originalmente vencedora do certame (art. 45, §1º). 
 

6.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
a) Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial expedida pelo 
cartório distribuidor da sede do licitante, com prazo não superior a 90 (noventa) dias 
da data de sua expedição.  
 
b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa. Esta, conforme o caso apresentará autenticada, publicação do Balanço ou 
copias reprográficas das paginas do Livro Diário, onde foram transcritos o Balanço e a 
Demonstração de Resultados com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento 
registrados na Junta Comercial do Estado da sede da Entidade, ou no Cartório de 
Registro de Títulos e Documentos; todos, obrigatoriamente, firmados pelo Contador e 
por Dirigente, qualificados, vedada a substituição por Balancetes ou Balanço 
provisório. 
 
c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
devidamente publicados na imprensa oficial, tratando-se de sociedades por ações. 
 
d) Demonstrativo de índice financeiro extraído do balanço apresentado, para fins de 
verificação da boa situação financeira do licitante e apresentado mediante apuração 
da indicação contábil: 
 
_ liquidez corrente:    ativo circulante__        =   ou  >  1,00     
                                    passivo circulante 
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OBS: Não serão aceitas fórmulas alternativas, em face da necessidade de 
uniformização, evitando, com isso, diversas interpretações. Fica reservado o direito à 
Prefeitura de reclassificar as contas, se necessário, de acordo com a legislação vigente. 
 

6.1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
a) Apresentar atestado (s) de desempenho anterior, emitido em nome da empresa, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, demonstrando o 
fornecimento pertinente e compatível ao objeto desta licitação. 
 
OBS: Os serviços atestados deverão ter a Responsabilidade Técnica registrada no 
respectivo órgão profissional (CREA ou CAU). 
 
b) Comprovante de registro da empresa com indicação de seu (s) responsável (s) 
técnico (s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA – SP, 
ou no CREA correspondente à sede do licitante, comprovando sua habilitação legal 
para participação neste Pregão. 
 
OBS: Para a empresa vencedora do certame o CREA correspondente à sede do licitante 
deverá estar devidamente visado pelo CREA/SP. 
 
c) Relação da equipe técnica que atenderá na execução do objeto licitado, de acordo 
com Anexo I – A do edital, acompanhada dos respectivos currículos dos profissionais 
relacionados, inclusive Certificado NR 10 com prazo de validade em vigência, para 
todos os funcionários da parte operacional. 
 
d) A empresa interessada em participar da referida licitação deverá apresentar um 
capital social no valor de 5% (cinco por cento) do valor estimado na planilha 
orçamentária.  
 
e) Termo de Vistoria – Emitido e devidamente consolidado junto a Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos (conforme modelo constante do anexo X), 
comprovando que a licitante vistoriou os locais do município onde os serviços serão 
prestados, através de representante devidamente credenciado, tomando 
conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na 
execução dos serviços. 
 

6.1.5 – OUTRAS COMPROVAÇÕES 
 

a) Declaração de inexistência de fato impeditivo à sua participação na licitação; de que 
não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público, ou 
suspensa de contratar com a Administração (modelo – Anexo IV). 
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b) Declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (modelo – Anexo V). 
 
c) Declaração de que não possui, entre os proprietários, nenhum titular de mandato 
eletivo (modelo – Anexo VI). 
 

6.2 – DISPOSIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO 
 
6.2.1 – A documentação exigida poderá ser apresentada no original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por Cartório competente ou publicação em órgão da 
imprensa oficial, ou através de impresso informatizado obtido via “Internet”, com data 
de expedição não anterior a 90 (noventa) dias da data do encerramento da licitação, se 
outro prazo de validade não constar dos documentos. 
 
6.2.2 – Não serão aceitas cópias ilegíveis que não ofereçam condições de leitura por 
parte do Pregoeiro, bem como cópias em papel termo-sensível (papel de fax), cujo 
impresso pode se extinguir no processo. 
 
6.2.3 – As autenticações poderão também ser efetuadas pelo Pregoeiro ou membro da 
Equipe de Apoio, nos termos do artigo 32 da Lei Federal nº 8666/93 e alterações, no 
ato da abertura do envelope respectivo, desde que referidas cópias se façam 
acompanhar dos documentos originais, sendo esses últimos devolvidos, após a 
autenticação requerida, ao representante legal presente. 
 
6.2.4 – É facultado aos licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, salvo aqueles abaixo excetuados, pelo Certificado de Registro Cadastral – 
CRC, expedido pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro, desde que em plena validade e 
com a qualificação pertinente ao seu ramo de atividade compatível com o objeto do 
certame. 
 
6.2.5 – Para a sua aceitação, o CRC deverá ter sido expedido de acordo com os artigos 
28 a 31 da Lei Federal nº 8666/93 e alterações.  
 
6.2.6 - O CRC não substitui os documentos relacionados nos subitens 6.1.2 – “c”, “d”, 
“f”, “g”, “h”, “i” e 6.1.5 – “a”, “b”, “c’. 
 
6.2.7 – As ME (s) ou EPP (s), por ocasião da participação neste certame, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação da regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 
a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das 
microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) 
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dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta 
Prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa.  
 
b) A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 
procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos 
referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII da Lei Federal 
nº 10.520/2002. 

 
6.2.8 – Se o licitante for a matriz, todos documentos deverão estar em nome da 
matriz, e se for a filial, todos documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz. 
 

7 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO: 
 

7.1 – No dia, hora e local designados será aberta a sessão de processamento do 
Pregão, iniciando com o credenciamento dos interessados em participar do certame e 
encerrando quando todos os participantes declinarem da formulação de lances. 
 
7.2 – A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
 
a) cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
 
b) que apresentarem preço ou vantagem baseado nas propostas dos demais licitantes. 
 
7.2.1 – No tocante aos preços as propostas serão julgadas pelo critério de “menor 
valor total do lote”, nos termos do art. 45, § 1º, inciso I da Lei Federal nº 8666/93 e 
alterações, nos termos descritos no Anexo II. 
 
7.3 – As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances com os 
seguintes critérios: 
 
a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por 
cento) superiores àquela; 
 
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea 
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o 
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máximo de 3 (três) e; no caso de empate nos preços, serão admitidas todas as 
propostas empatadas, independente do número de licitantes. 
 
7.4 – O Pregoeiro convidará, individualmente, os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os 
demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de 
empate de preços. 
 
7.4.1 – O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação 
de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição 
completa da ordem de lances. 
 
7.5 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores 
à proposta de menor preço, observada a redução indicada de no mínimo R$ 10,00 (dez 
reais) entre os lances.  
 
7.6 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 
declinarem da formulação de lances. 
 
7.6.1 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades da legislação aplicável. 
 
7.7 – Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 
selecionadas nos lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as 
selecionadas o último preço ofertado. 
 
7.8 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
redução de preço. 
 
7.9 – Após a negociação, se houver, caberá ao Pregoeiro decidir motivadamente a 
respeito da sua aceitabilidade. 
 
7.10 – A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão 
competente (Cotação de Preços), que será juntada aos autos. 
 
7.11 – Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope 
contendo os documentos de habilitação de seu autor. 
 
7.12 – Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 
habilitação poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a 
decisão sobre a habilitação, inclusive mediante: 
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a) substituição e apresentação de documentos ou 
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
 
7.12.1 – A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos 
os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 
devidamente justificada. 
 
7.12.2 – A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 
sendo apresentados os documentos ora exigidos, o licitante será inabilitado. 
 
7.13 – Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no item 6, o 
Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto ao órgão emissor do Certificado de Registro 
Cadastral (CRC) apresentado. 
 
7.14 – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o 
licitante será habilitado e declarado vencedor do certame. 
 
7.15 – Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências 
editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos 
licitantes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a 
todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele 
adjudicado o material definido no objeto deste Edital. 

 
8 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 

 
8.1 – Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão. 
 
8.2 – A decisão sobre a petição se dará no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
8.3 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
 
8.4 – As petições deverão ser anexadas no protocolo eletrônico dessa Prefeitura 
Municipal de Cruzeiro, dirigidas ao Pregoeiro, que decidirá nos termos da lei. Horário: 
08h00 ás 16h00 horas. 
Segue o link do protocolo eletrônico: 
http://pmcruzeiro.ddns.net:8081/pmcruzeiro/websis/siapegov/administrativo/gpro/g
pro_index.php 
Para qualquer dúvida sobre o protocolo eletrônico entrar em contato no telefone 
(12)3600-3387. 
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9 – DO RECURSO: 

 
9.1 – No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, sob pena de preclusão, nos termos do art. 4º, inciso XX 
da Lei Federal nº 10.520/2002. 
 
9.2 – O prazo para o recurso será de 3 (três) dias úteis, com a apresentação de 
memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-
razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
9.3 –  O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 
 
9.4 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência 
do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 
 
9.4 – As razões deverão estar devidamente assinadas por seus representantes e 
anexadas juntamente com o comprovante de pagamento da taxa administrativa no 
protocolo eletrônico dessa Prefeitura Municipal de Cruzeiro. Solicitar o boleto de taxa 
administrativa no e-mail tributacao.crz@outlook.com.. Horário: 08h00 ás 16h00 horas. 
Segue o link do protocolo eletrônico: 
http://pmcruzeiro.ddns.net:8081/pmcruzeiro/websis/siapegov/administrativo/gpro/g
pro_index.php 
Para qualquer dúvida sobre o protocolo eletrônico entrar em contato no telefone 
(12)3600-3387. 
 
9.4.1 – Não protocolando na forma definida o Pregoeiro não apreciará o teor dos 
memoriais. 
 
9.5 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 
 
9.6 – O processo permanecerá com vista franqueada aos interessados no 
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Cruzeiro, na Rua Coronel Jo´se 
de Castro, 540, centro.  
 

10 – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO: 
 

10.1 – O objeto deverá ser executado nas condições especificadas no anexo I, no 
município de Cruzeiro/SP, nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos. 
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10.1.1 – A não prestação, injustificada, no prazo solicitado, por apenas uma única vez, 
importará no direito da Administração convidar o segundo colocado no registro. 
 
10.2 – Os serviços prestados em desacordo com o solicitado deverão ser corrigidos 
pelo proponente vencedor, dentro de 12 horas, sob pena de suspensão dos 
respectivos pagamentos, sendo que somente será suspenso o item considerado 
diverso do constante no instrumento convocatório. 
 
10.3 – A CONTRATADA deverá apresentar: telefone, endereço eletrônico e responsável 
para contato e envio de pedidos. 

 
11 – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO: 

 
11.1 – O preço proposto será o apresentado na proposta do licitante vencedor. 
 
11.2 – O pagamento será efetuado através de Nota Fiscal/Fatura ou depósito bancário, 
que será precedido de pedido emitido pela Administração, cuja descrição deverá ser 
idêntica aos serviços prestados e faturados. 
 
11.3 – O pagamento será realizado no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data da 
liquidação da nota fiscal/fatura, com vistas do responsável pela gestão do contrato, 
não sendo admitida outra forma de pagamento, salvo se conciliado previamente entre 
as partes. 
  
11.4 – Fica, em qualquer hipótese, ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições contratadas em face de superveniência de leis e/ou normas federais 
disciplinando a matéria. 
 

12 – DAS PENALIDADES: 
 
12.1 – Pela inexecução total ou parcial do Contrato firmado entre as partes, além das 
penalidades previstas na Lei Federal 8666/93 e alterações, a Prefeitura poderá, 
garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
 
12.1.1 – Advertência. 
 
12.1.2 – Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor atualizado do 
contrato, em relação ao descumprimento dos prazos fixados, por dia de atraso 
injustificado. 
 
12.1.3 – Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por sua 
inexecução parcial. 
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12.1.4 – Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por sua 
inexecução total. 
 
12.1.5 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos.  
 
 

13 – DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
 

13.1 – A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, com as 
conseqüências previstas tanto no presente contrato, quanto na lei. 
 
13.1.1 – A PREFEITURA poderá declarar rescindido o presente contrato, independente 
de interpelação judicial. 
 
13.1.2 – A rescisão também poderá ser concretizada em caso de cometimento 
reiterado de faltas em sua execução. 
 
13.1.3 – Os casos de rescisão contratual serão motivados, assegurados o contraditório 
e a ampla defesa. 
 

14 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

14.1 – As despesas decorrentes do presente Pregão onerarão os recursos da dotação 
orçamentária codificada sob n.º 02.04.03-15.451.0025.1197-07-4.4.90.51.99. 

 
15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 
15.1 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e 
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
 
15.2 - De todas as sessões públicas realizadas para esta licitação será lavrada Ata 
circunstanciada dos trabalhos, onde serão registradas as impugnações fundamentadas, 
porventura apresentadas pelos representantes legais presentes. 
 
15.2.1 – As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 
expressamente na própria Ata. 
 
15.3 – Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e 
as propostas serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes. 
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15.4 – O comunicado de abertura da licitação, bem como o resultado do presente 
certame serão divulgados através de publicação no Diário Oficial do Estado e em Jornal 
de Circulação Regional. 
 
15.5 – Os demais atos pertinentes, como intimações, comunicados e outros relativos à  
presente licitação, quando necessários, serão formalizados através de publicação no 
Diário Oficial do Estado de S. Paulo. 
 
15.6 – Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes 
serão devolvidos oportunamente, após a celebração do contrato ou instrumento 
equivalente. 
 
15.7 – Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
 
15.7.1 – É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentação ou informação 
que deveria constar do ato da sessão pública. 
 
15.7.2 – As questões decorrentes da execução deste processo licitatório que não 
possam ser dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas no foro de 
Cruzeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ressalvados 
os direitos de recursos às instâncias legais superiores. 
 
15.8 – Julgada a licitação, após homologada a decisão deste Pregão, o licitante 
vencedor do certame será notificado para assinatura do contrato, conforme modelo 
anexo a este Edital, na presença de 2 (duas) testemunhas, no prazo de 5 (cinco) dias, 
sob pena de decair do direito ao ajuste, sem prejuízo das sanções previstas na 
legislação em vigor. 
 
15.9 – É facultado à Administração, quando o proponente vencedor não atender à 
convocação para assinar o contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo e 
condições estabelecidos neste Edital e seus Anexos, convocar remanescentes, na 
ordem de classificação, nos termos do art. 4º, inciso XXIII da Lei Federal nº 
10.520/2002, ou revogar a licitação. 
 
15.10 – Será vedado ao licitante vencedor ceder, sub-rogar, subcontratar ou transferir 
o contrato sem autorização prévia, expressa e por escrito desta Prefeitura. 
 
15.10.1 – Em caso de subcontratação expressamente autorizada, o  licitante vencedor 
permanecerá solidariamente responsável pela prestação do serviço licitado, tanto em 
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relação à esta Prefeitura quanto perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de 
todas as cláusulas e condições contratuais. 
 
15.11 – A qualquer tempo esta licitação poderá ser anulada ou revogada, com amparo 
na legislação vigente. 
 
15.12 – Integram o presente Edital: 
 
Anexo I - Memorial Descritivo 
Anexo I A  -  Equipe Técnica 
Anexo I B  - Ferramentas de Uso Individual e Coletivo 
Anexo II - Modelo de Proposta Comercial  
Anexo III - Declaração de habilitação 
Anexo IV - Declaração de inexistência de fato impeditivo 
Anexo V - Declaração de que não emprega menor 
Anexo VI - Declaração de que não possui entre os proprietários nenhum titular de      
mandato eletivo 
Anexo VII - Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte 
Anexo VIII - Minuta de Contrato 
Anexo IX -     Da vistoria técnica     
Anexo X -       Modelo de Atestado de Vistoria 
 
15.13 – Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser 
encaminhadas por escrito ao Pregoeiro, através do Setor de Protocolo da Prefeitura 
Municipal de Cruzeiro ou pelo email. licitações@cruzeiro.sp.gov.br, no prazo máximo 
de 48 (quarenta e oito) horas da data da sessão de pregão, no horário das 12:00 às 
17:00 horas. 
 
15.13.1 – Não será aceito, em nenhuma hipótese, o encaminhamento de outra forma 
ou fora do prazo estabelecido.   

 
 
 

Cruzeiro, 27 de junho de 2022 
 
 
 
 

THALES GABRIEL FONSECA 
Prefeito Municipal 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

1. DO OBJETO  

O presente instrumento tem por objetivo a contratação de empresa especializada na 

execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de iluminação 

público do Município de Cruzeiro, incluindo o fornecimento de materiais, visando a 

celebração de contrato a ser celebrado com a empresa vencedora do certame licitatório, a 

seguir denominada “CONTRATADA”.  

 

1.1. DO PRESSUPOSTO LEGAL  

Com a edição da Resolução n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – 

ANEEL, especificamente em seu art. 218, determinou que as instalações de iluminação 

pública fossem transferidas das concessionárias de distribuição de energia elétrica aos 

respectivos municípios, para que estes contratem e prestem os serviços públicos 

consistentes na iluminação pública de ruas e logradouros públicos.  

 

Assim, com tal transferência, os Municípios passaram a ser os responsáveis pela 

manutenção, ampliação e modernização dos ativos de iluminação pública recebidos, 

devendo, quando necessário, lançar mão da contratação de pessoas jurídicas privadas 

para a execução do necessário para a operacionalização do parque de iluminação 

pública como um todo.  

 

2. DAS DEFINIÇÕES  

 

2.1. ILUMINAÇÃO PÚBLICA  

É o serviço que tem por objetivo prover de luz ou claridade artificial as vias e 

logradouros públicos, no período noturno e/ou nos escurecimentos diurnos 

ocasionais.  

 

Incluem-se neste conceito os logradouros públicos que necessitem de iluminação 

permanente ainda que no período diurno.  

Classifica-se como iluminação pública a iluminação de vias, ruas, avenidas, estradas, 

praças, jardins, passarelas, pontes, viadutos, abrigos de usuários de transportes 

coletivos, quadras esportivas e outros logradouros de domínio público, de uso 

comum e livre acesso, cuja responsabilidade pelo pagamento das faturas de consumo 

e pelas demais obrigações legais, regulamentadas e contratualmente assumidas, 

exclusivamente pelo ente público responsável.  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2022 
 

ANEXO I 
 



 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 

 

20 

 

 

Classifica-se também como iluminação pública a iluminação de monumentos, 

fachadas e obras de arte de valor histórico-cultural e/ou ambiental, as fontes 

luminosas localizadas em áreas públicas.  

 

O atual parque de iluminação do Município de Cruzeiro é, por ora, assim constituído:  

 

PONTO DE ILUMINAÇÃO TIPO QUANTIDADE 

VAPOR DE MERCÚRIO 80W VAPOR DE MERCÚRIO  1  

VAPOR DE MERCÚRIO 125W VAPOR DE MERCÚRIO 3.733 

VAPOR DE MERCÚRIO 250W VAPOR DE MERCÚRIO  207 

VAPOR DE MARCÚRIO 400W VAPOR DE MERCÚRIO 766 

VAPOR DE SÓDIO VAPOR DE SÓDIO  752 

VAPOR METÁLICO  VAPOR METÁLICO  722 

MISTA  MISTA  40 

LED LED 1.030 

TOTAL DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO  7.251 

 

2.2. O ponto luminoso é constituído por uma lâmpada, reator, relé (fotocélula), braço 

metálico e fiação até sua ligação à rede de distribuição, quando se tratar de sistemas 

antigos.  

 

O ponto luminoso em LED é composto de luminária, relé (fotocélula), braço metálico 

e fiação até sua ligação à rede de distribuição.  

 

2.3. DA GESTÃO DA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RESPONSÁVEIS PELA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPREENDENDO OS SEGUINTES PONTOS: 

 

 Registro e monitoramento de dados; 

 Planejamento, programação e controle das intervenções na rede de 

iluminação pública, com vistas a obtenção dos melhores resultados e 

propiciando a aplicação adequada e controlada dos recursos despendidos 

nestas intervenções.   

 

A gestão deve fornecer os parâmetros necessários ao controle pelo Município do 

atendimento aos munícipes, através de atendimento telefônico gratuito (p. ex. 0800) e 

aplicativo online disponível para as plataformas Google Android e Apple iOS da 

situação do parque de iluminação pública, da evolução dos trabalhos, de prazos, 

preços e qualidade dos serviços, monitorando as seguintes funções:  

 

 Avaliação do parque de iluminação pública existente;  

 Programação e controle dos serviços de manutenção preventiva e corretiva 

no parque de iluminação pública;  

 Elaboração de planilhas e orçamentos;  

 Implantação e operação de sistema informatizado de gestão em iluminação 

pública;  

 Gerenciamento e emissão de relatórios gerenciais.  
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 Atendimento telefônico gratuito (p. ex. 0800), de segunda a sexta-feira, no 

horário compreendido das 8 às 20h, disponibilização de aplicativo online 

disponível 24h por dia, sete dias por semana, para as plataformas Google 

Android e Apple iOS.  

 

2.4. DOS SERVIÇOS  

 

2.4.1. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO: Objetiva atingir o nível de qualidade do serviço 

especificado neste Memorial Descritivo, através de ações preventivas e 

corretivas, com fornecimento e aplicação dos materiais e equipamentos 

necessários. A manutenção do parque de iluminação será realizada por 

equipes especializadas disponíveis 24h por dia, preferencialmente no período 

noturno.  

 

2.4.2. ILUMINAÇÃO ESPECIAL: São os serviços executados em imóveis públicos, 

tombados ou não, monumentos, parques, praças e unidades de valor 

histórico ou cultural, em instalações permanentes ou temporárias, destinadas 

à sua valorização cultural e visual.  

 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

3.1. MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  

 

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pelo funcionamento do parque de 

iluminação pública do Município de Cruzeiro, ressalvadas as obrigações do Município 

estabelecidas contratualmente.  

 

A CONTRATADA deverá cumprir as seguintes obrigações:  

 

3.1.1. ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO 

 

A) Toda e qualquer intervenção que acarrete aumento ou diminuição de 

pontos ou potência existentes deverá ser cadastrada e informada à 

concessionária de distribuição de energia;  

B) Acompanhamento e assessoramento ao Município em todo e qualquer 

assunto que envolver iluminação pública;  

C) Implantar e assessora a instalação junto ao sítio eletrônico oficial da 

Prefeitura de Cruzeiro de link de acesso online com informações sobre o 

sistema de iluminação pública.  

 

3.1.2. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO 

 

A manutenção tem por objetivo atingir o nível de qualidade especificado 

neste Memorial Descritivo, através de ações preventivas e corretivas, com 

fornecimento e aplicação dos materiais e equipamentos necessários.  
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Para a consecução deste objetivo, compete a CONTRATADA a realização das 

seguintes atividades:  

 

A) Organizar um conjunto de equipes de manutenção mensal, devidamente 

uniformizadas e identificadas, de forma a associar a identidade do 

Município de Cruzeiro, evidenciando que os serviços de manutenção 

corretiva e preventiva do parque de iluminação pública é realizado pela 

CONTRATADA a serviço do Município de Cruzeiro;  

B) Realizar as intervenções necessárias nos pontos defeituosos, observados 

os prazos e formas fixadas neste Memorial Descritivo;  

C) Interagir com a Prefeitura de Cruzeiro para permitir intervenções de 

emergência, observados os prazos fixados neste Memorial Descritivo;  

D) Realizar inspeções de rotina e verificação periódica dos pontos de 

iluminação visando o bom funcionamento do parque iluminação pública 

como um todo;  

E) Realizar as manutenções preventivas e corretivas, de acordo com as 

obrigações de resultado fixadas neste Memorial Descritivo, especialmente 

quanto a:  

 Garantia de funcionamento dos pontos de iluminação pública;  

 Garantia do nível de iluminamento;  

 Garantia de disponibilidade do sistema como um todo;  

 Garantia de excelência no aspecto técnico, visual e estético.  

F) Instalação de sistema de atendimento ao público, com implantação de 

manutenção e operação de serviço telefônico gratuito, por meio de 

atendimento automatizado, pelo qual se fará o gerenciamento de 

pedidos e reclamações, do andamento dos processos de atendimento e 

retorno desses pedidos, mediante registro informatizado de chamadas, 

implantando-o em até 30 (trinta) dias a partir da assinatura da Ordem de 

Serviço, denominado “Call Center” e aplicativo online disponível para as 

plataformas Google Android e Apple iOS.  

 

3.1.3. CONTROLE VISUAL DAS INSTALAÇÕES  

 

A CONTRATADA efetuará um controle visual das instalações, através rondas 

noturnas e diurnas, com o objetivo de detectar as panes visíveis dos 

equipamentos da rede de iluminação pública e o estado de conservação do 

sistema com um todo.   

 

Todas as panes identificadas durante as rondas deverão ser registradas em 

relatórios mensais e no sistema de gestão, devendo ser reparadas nos termos 

e prazos fixados nesta Memorial Descritivo.  

 

3.1.4. INTERVENÇÕES E CORREÇÕES DAS INSTALAÇÕES  

 

A CONTRATADA deverá reparar os defeitos e panes de acordo com os prazos 

fixados neste Memorial Descritivo, exceto quando da ocorrência de situações 
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excepcionais ou de força maior previstas em contrato, em lei ou devidamente 

justificadas nos relatórios mensais.  

 

3.1.5. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  

 

A CONTRATADA fará, dentro de seu almoxarifado e às suas expensas, um 

tratamento prévio e o acondicionamento dos materiais a serem descartados, 

até sua destinação final.  

 

A empresa vencedora deverá apenas ACONDICIONAR de forma correta e 

adequada os resíduos decorrentes da atividade, os quais serão destinados de 

forma ambientalmente correta pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro, por 

meio de contratação de empresa específica para este fim.   

 

3.1.6. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO DA 

GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  

 

A CONTRATADA deverá implantar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após 

a emissão da Ordem de Serviço, sistema informatizado que permita o 

gerenciamento da manutenção do parque de iluminação pública, bem como 

disponibilizar 1 (um) computador completo, com CPU, monitor, mouse e 

teclado, impressora laser monocromática e estabilizador de voltagem para 

uso exclusivo do fiscal do contrato.  

 

3.1.6.1. DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO 

COM APP 

 

3.1.6.1.1. COMPATIBILIDADE: O sistema deve possuir interface WEB 

compatível com os principais navegadores atuais (Internet 

Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox e Safari), sem a 

utilização de emuladores ou conexão remota, possuindo 

compatibilidade nativa com o protocolo HTTPS. 

 

3.1.6.1.2. CONTROLE DE ACESSO: O sistema deve permitir que o próprio 

usuário modifique sua senha. Caso esqueça sua senha, deve 

haver uma opção de recuperá-la através do envio de um e-mail 

com instruções de recuperação de senha para o usuário. Deve 

ser possível definir restrições de segurança quanto à senha 

definida pelo usuário, tais como: número mínimo de caracteres, 

presença de caracteres especiais, presença de letras e números, 

lista de palavras bloqueadas. O sistema deve oferecer uma 

interface que permita criar, editar e remover usuários e perfis de 

acesso. Um perfil de acesso corresponde a um conjunto de 

regras que informam quais funcionalidades do sistema podem 

ser acessadas ou não. 

3.1.6.1.3. PLATAFORMA DE MAPEAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO: A 

Plataforma de Mapeamento e georreferenciamento utilizada 
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deverá possibilitar a visualização das outras bases 

georreferenciadas do município simultaneamente com a base de 

iluminação pública. Para tal, o sistema deve ser capaz de 

visualizar camadas disponibilizadas em formado WMS ("Web 

Map Service"), e a plataforma de mapeamento deve possibilitar a 

importação de arquivos "shapefile" da Prefeitura. A Plataforma de 

Mapeamento deverá possuir características de desempenho que 

possibilitem a visualização em mapa de todos os pontos do 

Município em tempo real. 

 

3.1.6.1.4. GESTÃO DE CADASTRO: O módulo de cadastro deve possuir uma 

versão web, acessível através de navegadores e uma versão 

móvel que opera em dispositivos portáteis (tablets e 

smartphones) e que permita ao usuário adicionar, remover e 

editar pontos de iluminação ou qualquer tipo de equipamento. 

Para cada ponto, o modulo deve permitir, no mínimo: A 

definição da posição do ponto no mapa (coordenadas 

geográficas); dados de endereçamento (município, logradouro, 

número e referências); número da etiqueta de identificação 

patrimonial; fotografias dos pontos; quaisquer dados que o 

gestor queira definir, na forma de atributos parametrizáveis; 

Relação de materiais instalados no ponto, de acordo com o 

cadastro de materiais do sistema. 

 

3.1.6.1.5. FUNCIONAMENTO OFF-LINE DO APLICATIVO MÓVEL: Os 

dispositivos móveis devem operar em modo off-line (sem 

conexão com funcionamento através da sincronização de dados 

na saída e chegada às bases operacionais ou quando o sinal de 

internet estiver disponível. O mapa do município também deve 

ser exibido no aplicativo, juntamente com os pontos cadastrados, 

em modo off-line. 

 

3.1.6.1.6. VISUALIZAÇÃO DOS PONTOS CADASTRADOS: O sistema deve 

possibilitar a visualização em tela dos pontos cadastrados, com 

todos os dados possuir um relatório que permita ao usuário listar 

os pontos de iluminação existentes na base de dados, bem como 

exportação para Microsoft Excel (.xls). O sistema informatizado 

deve fornecer um relatório interativo que permita que o usuário 

visualize, em um mapa, os pontos de iluminação existentes com 

números das etiquetas dos pontos, quando existentes, 

diferenciando por cores os diferentes tipos e potências de 

lâmpadas. Ao clicar sobre um ponto de iluminação posicionado 

no mapa, deve-se exibir no mínimo as seguintes informações: 

Número da etiqueta; Endereço; Atributos do ponto e dos 

materiais que este contém; Materiais cadastrados no ponto. Deve 

possuir relatório que indique o número de pontos cadastrados 

por mês ou semana, por equipe. Deve ser possível gerar 
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relatórios patrimoniais que indiquem o percentual de pontos que 

possuem determinada característica cadastrada, tais como: Tipo 

e Potência de Lâmpada e características. 

 

3.1.6.1.7. GESTÃO DAS SOLICITAÇÕES: O sistema deve possuir uma 

interface Web para acesso dos agentes de teleatendimento e 

usuários da Prefeitura, permitindo o registro das solicitações dos 

munícipes. Deve permitir a busca de logradouros em base 

importada dos Correios, e/ou diretamente através de busca no 

mapa viário da Cidade, possibilitando o georreferenciamento do 

local das solicitações, mesmo em locais cujos pontos de 

Iluminação ainda não foram cadastrados. Ao registrar uma 

solicitação, deve ser possível cadastrar o munícipe, salvando os 

seus dados para atendimento futuro. Deve ser possível que o 

munícipe realize as solicitações de reparo por meio de aplicativo 

de mensagem instantânea para smartphones, como o Whatsapp 

ou o Telegram. Nesta solicitação por mensagem, o munícipe 

deve poder enviar suas informações de contato, tipo de 

problema, localização do problema com confirmação por mapas, 

e finalizar recebendo um protocolo de atendimento. As 

solicitações via Whatsapp ou Telegram deverão ser 

automatizadas e não poderá ter interferência humana, uma vez 

que o objetivo é diminuir custos e aumentar a velocidade do 

atendimento. 

 

3.1.6.1.8. PORTAL DE INTERNET: Deve possuir um portal de Internet que 

permitirá aos munícipes cadastrar solicitações de Iluminação 

Pública. Esse portal deve ser totalmente integrado ao restante do 

sistema, dispensando a necessidade de importação ou 

exportação de dados. Caso solicitado, a empresa deverá 

disponibilizar o portal de forma que ele fique inserido no site da 

Prefeitura, de forma transparente para os cidadãos. Deve ser 

possível ao usuário consultar o estado de seus protocolos de 

atendimento e realizar novas solicitações. O sistema deve exigir 

um pré-cadastro, contendo no mínimo o nome completo, 

telefone, e-mail e CPF. Deve também garantir que o e-mail 

informado seja válido e confirmado pelo munícipe, e possibilitar 

o bloqueio de determinado usuário caso seja identificado mal-

uso do sistema. O portal deverá possibilitar a busca do 

logradouro para qual o munícipe deseja registrar uma 

solicitação, e validar a localização em mapa, a fim de evitar erros 

de endereçamento.  

 

3.1.6.1.9. APLICATIVO PARA O CIDADÃO: O sistema deve possuir um 

conjunto de aplicativos compatíveis com smartphones com 

sistema operacional Android e iOS. Este aplicativo a ser 

disponibilizado para a população, deverá permitir o registro das 
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solicitações relacionadas à Iluminação Pública, através da busca 

por logradouro ou da localização atual do usuário. O aplicativo 

também deve possibilitar o cadastro do cidadão, com 

informações tais como: nome, endereço, telefone, e-mail e CPF.  

 

3.1.6.1.10. APLICATIVO MÓVEL PARA RONDAS: O aplicativo móvel deve 

possuir função para registro dos defeitos encontrados em 

campo, com funcionamento off-line. Estes registros devem ser 

sincronizados quando houver conexão com o servidor. Deve ser 

possível a definição de uma área para a realização das rondas e 

o sistema deve controlar os locais por onde a ronda passou 

através do aplicativo móvel.  

 

3.1.6.1.10.1. O módulo de serviços deve possuir uma versão móvel que 

opera em dispositivos portáteis (tablets e smartphones), com 

funcionamento offline (sem a necessidade de conexão com a 

internet), e que permita ao usuário receber, visualizar e 

registrar o atendimento de ordens de serviço. Deve ser 

possível visualizar no mínimo as seguintes informações no 

dispositivo: 

 

- Ordens de serviço despachadas para a equipe que está 

utilizando o tablet;  

- Dados das solicitações relacionadas à ordem de serviço;  

- Dados dos reclamantes que geraram as solicitações.  

 

A versão do módulo de serviços que roda em dispositivos 

portáteis, deve, adicionalmente, permitir a coleta dos 

seguintes dados para cada ordem de serviço:  

 

- Coordenada / Hora Início e Término do Serviço: 

Coordenada geográfica do local onde o serviço foi iniciado e 

finalizado. No momento em que o usuário captura a 

coordenada, o sistema deve registrar a data e hora obtidas 

do satélite GPS e assumir que essa é a data e hora na qual o 

serviço foi iniciado ou finalizado. Ambas as datas/horas são 

obtidas através dos satélites GPS, e não através do relógio 

interno dos aparelhos utilizados em campo. O objetivo é 

evitar transtornos decorrentes de manipulação e/ou 

desconfiguração espontânea do relógio dos aparelhos;  

 

- Foto Antes e Depois: Fotografia de como o ponto de 

atendimento estava antes e depois do serviço ser realizado.  

 

Todas estas informações devem ser visualizáveis no sistema 

web. 
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3.1.6.1.11. PARAMETRIZAÇÃO DOS PRAZOS DE ATENDIMENTO: Deve 

permitir a definição de prazos de atendimento por tipo de 

solicitação, em dias ou horas. O sistema deve permitir cadastrar 

prazos de atendimento diferenciados de acordo com a 

prioridade de atendimento e os contratos de serviço em vigor.  

 

3.1.6.1.12. GESTÃO DA MANUTENÇÃO: Funcionalidades para o registro e o 

acompanhamento dos serviços realizados em campo, a 

visualização dos serviços através de relatórios e a exportação da 

base completa de serviços. 

 

3.1.6.1.13. ACOMPANHAMENTO DAS SOLICITAÇÕES: O módulo de serviços 

deve possuir uma versão web (acessível através de navegadores), 

que permita aos gestores realizar o acompanhamento das 

solicitações, fornecendo no mínimo as seguintes visualizações:  

 

3.1.6.1.13.1. CONSULTAS DE SOLICITAÇÕES ATENDIDAS:  

- Número e percentual de solicitações que foram 

despachadas para as equipes de campo;  

- Gráfico percentual por tipo e prioridade das solicitações em 

aberto;  

- Relação das solicitações atendidas ou não atendidas com 

alerta para as que estão com prazo vencido ou a vencer.  

 

3.1.6.1.14. DESPACHO AS SOLICITAÇÕES: Através do módulo de serviços, os 

gestores poderão despachar as solicitações dos munícipes para 

as equipes em campo, gerando ordens de serviço. Neste 

momento, poderão filtrar as solicitações por região, bairro, tipo 

de solicitação, prioridade ou tipo (qualificação) da equipe. Para 

evitar problemas ao encontrar os pontos, o sistema deve permitir 

que o gestor realize buscas no mapa da cidade, de forma a 

encontrar as coordenadas geográficas dos endereços das 

solicitações, mesmo quando estas não foram encontradas pelos 

agentes de call center. 

 

3.1.6.1.15. CADASTRO DE EQUIPES E FUNCIONÁRIOS: O sistema deve 

permitir o cadastro das empresas e equipes envolvidas na 

manutenção, bem como os membros que a compõe. Deve 

também permitir a consulta da composição da equipe 

(funcionários alocados) de acordo com uma data específica, 

permitindo ao gestor verificar quem eram os funcionários 

alocados na equipe quando esta realizou atendimento específico, 

considerando que as equipes podem sofrer alterações na sua 

composição. 

 

3.1.6.1.16. AGRUPAMENTO DE SOLICITAÇÕES: O sistema deve agrupar 

automaticamente as solicitações para um mesmo endereço, 
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evitando assim que uma mesma solicitação seja despachada 

múltiplas vezes, porém permitindo o registro destas solicitações 

duplicadas realizadas por munícipes diferentes. Deve também 

permitir um tratamento especial para solicitações em que os 

munícipes retornam informando que determinada solicitação 

não foi atendida no prazo. Deve ser possível a parametrização 

dos critérios para agrupamento de solicitações por raio de 

localização ou por proximidade do número predial.  

 

 

4. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO  

 

4.1. A remuneração dos serviços prestados pela CONTRATADA e das atividades 

concernentes ao funcionamento e manutenção do parque de iluminação pública será 

calculado mensalmente, por meio de medição aprovada e atestada pelo fiscal do 

contrato, pela multiplicação do preço unitário por ponto luminoso proposto pela 

CONTRATADA para garantia do funcionamento do sistema pelo número total de 

pontos luminosos previsto no item 2.1 deste Termo de Referência.  

 

4.2. Está incluída nesta remuneração os valores referentes a mão-de-obra e materiais para 

o reparo ou substituição do ponto luminoso por igual modelo e potência, 

independentemente de o ponto ser lâmpadas ou luminárias em LED (não havendo 

modelo igual, deverá ser instalado equipamento de qualidade superior).  

 

4.3. Quando os serviços de manutenção corretiva e/ou preventiva envolverem a 

fornecimento de materiais e equipamentos necessários à iluminação pública em LED, 

a remuneração se dará da mesma forma mencionada no item 4.1, ou seja, por ponto 

luminoso.   

 

5. CONSIDERAÇÕES QUANTO A SUBSTITUIÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PARA LED 

ATUALMENTE EM EXECUÇÃO (MODERNIZAÇÃO DO PARQUE) 

 

O Município de Cruzeiro está executando, por meio de financiamento junto ao Banco do 

Brasil S.A. a substituição de 6.000 (seis mil) pontos atualmente equipados com lâmpadas 

padrão iluminação pública (mistas, vapor de sódio e vapor metálico) para luminárias em 

LED, visando a modernização e melhor eficiência do parque de iluminação pública.  

 

Deverá a CONTRATADA observar e considerar quando da apresentação de sua proposta 

dentro do certame licitatório, contemplar que, ao longo da execução contratual, com a 

conclusão da substituição dos pontos, será de sua inteira responsabilidade arcar com os 

reparos e manutenções de todos os pontos de iluminação existentes.  

 

Assim, as luminárias instaladas decorrentes da modernização atualmente em execução, 

cuja garantia contratual destas é de 5 (cinco) anos, não serão destinadas a reposição das 

defeituosas, mas exclusivamente destinadas a ampliação do parque de iluminação.  
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Portanto, a CONTRATADA, quando ao se deparar com ponto de iluminação defeituoso e 

se tratando de luminária substituída por meio do programa de modernização atualmente 

em execução, deverá substituí-lo por nova luminária às suas expensas (sendo remunerado 

como ponto de iluminação nos termos dos itens 4.1 e 4.2 deste Memorial Descritivo) e 

entregar a defeituosa, mediante protocolo de recebimento, na Secretaria Municipal de 

Obras e Serviços Públicos para acionamento da garantia contratual de 5 (cinco) anos 

mencionada.  

 

6. DA SUBSTITUIÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO EM VAPOR DE MERCÚRIO PARA 

VAPOR METÁLICO CONFORME DECRETO FEDERAL N. 9470, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 

 

Em razão dos riscos ambientais e à saúde, foi editado o Decreto Federal n. 9470, de 14 de 

agosto de 2018, onde o Brasil firmou compromisso na Convenção de Minamata sobre 

Mercúrio, deverá a CONTRATADA, no prazo de até 1 (um) ano, proceder a substituição de 

TODOS OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO atualmente equipados com lâmpadas de mercúrio, 

conforme tabela abaixo:  

 

PONTO DE ILUMINAÇÃO ATUAL PONTO DE ILUMINAÇÃO C/ SUBSTITUIÇÃO 

VAPOR DE MERCÚRIO 80W VAPOR METÁLICO 70W 

VAPOR DE MERCÚRIO 125W VAPOR METÁLICO 70W 

VAPOR DE MERCÚRIO 250W VAPOR METÁLICO 150W 

VAPOR DE MERCÚRIO 400W VAPOR MATÁLICO 250W 

 

O quantitativo de pontos de iluminação atualmente em vapor de mercúrio está previsto 

no subitem n. 2.1 deste Memorial Descritivo.  

 

Os materiais decorrentes dos pontos de iluminação atualmente em vapor de mercúrio 

deverão ser objeto de destinação final adequada, devendo ser comprovada tal destinação, 

ao final da substituição dos 4707 (quatro mil, setecentos e sete pontos) por meio de 

documentação hábil nos termos do subitem 3.1.5 deste Memorial Descritivo.  

 

7. ACORDO COOPERATIVO  

 

Em conformidade com o disposto no art. 69 da Resolução ANEEL n. 414, de 9 de setembro 

de 2010, que estabelece a necessidade, quando pertinente e a critério da concessionária 

de distribuição de energia, da celebração de acordo cooperativo, para disciplinar as 

condições de acesso ao sistema elétrico de distribuição de energia pelo responsável pela 

realização de serviços de operação e manutenção das instalações de iluminação pública, 

devendo ainda, a CONTRATADA obrigatoriamente atender os seguintes pontos:  

 

7.1. EQUIPAMENTOS E EQUIPE TÉCNICA  

 

Para a manutenção e implantação do sistema de iluminação pública do Município de 

Cruzeiro, a CONTRATADA deverá disponibilizar equipamentos e equipe técnica 

especializada, de acordo com as normas técnicas vigentes, e ainda atender as 
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exigências da concessionária de distribuição de energia elétrica, especialmente 

quando da execução de serviços próximos as redes energizadas.  

 

7.2. FERRAMENTAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI E EQUIPAMENTOS 

DE PROTEÇÃO COLETIVA – EPC  

 

Todo o ferramental, bem como os Equipamentos de Proteção Individual – EPI e 

Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC disponibilizados pela CONTRATADA aos 

seus prepostos deverão atender e estar em conformidade com as normas técnicas 

vigentes, bem como com as exigências eventualmente impostas pela concessionária 

de distribuição de energia elétrica.  

 

8. CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS  

 

Será objeto de avaliação pelo fiscal do contrato os seguintes pontos com relação a 

aferição da qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA:  

 

 Qualidade da manutenção;  

 Qualidade da continuidade/disponibilidade da iluminação pública;  

 Qualidade da intervenção na rede de iluminação pública.  

 

8.1. QUALIDADE DA MANUTENÇÃO  

 

A avaliação da qualidade da manutenção tem como objetivo verificar se a limpeza e o 

atendimento aos pontos de iluminação pública estão sendo executados em 

concordância com o contrato celebrado, sendo os pontos de controle/aferição 

relativos à limpeza do refletor ou da luminária, estado das luminárias em operação e 

estado em que se encontra a lâmpada ou diodos emissores de luz (LED): se acessos 

ou apagados (nas luminárias em LED poderá ser observado o funcionamento parcial).   

 

A avaliação da qualidade da manutenção será realizada no período diurno por meio 

de inspeção em amostras escolhidas pelo fiscal do contrato, em grupos de pontos 

luminosos dispostos em sequência contínua localizados em bairros ou áreas definidas 

pelo fiscal do contrato. Serão inspecionados 5% (cinco por cento) dos pontos dos 

bairros ou áreas definidas.  

 

A periodicidade das inspeções nas amostras será ANUAL, e os resultados apurados 

serão compilados em relatório assinado pelas partes, onde restarão registrados os 

números de luminárias sujas, defeituosas e lâmpadas acesas.  

 

As inspeções não deverão ser realizadas duas vezes consecutivas na mesma área, a 

menos que seja repetição em área onde não ocorreu aprovação da manutenção em 

todos os critérios na inspeção anterior.  

 

A qualidade da manutenção será medida de acordo com os seguintes critérios de 

controle e aceitabilidade (máximo aceitável):  
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 Número máximo de luminárias sujas: 5% (cinco por cento) do total de 

amostras;  

 Número máximo de luminárias defeituosas: 5% (cinco por cento) do total de 

amostras;  

 Número máximo de lâmpadas acesas durante o período diurno: 5% (cinco 

por cento) do total de amostras.  

 

8.2. QUALIDADE DA CONTINUIDADE/DISPONIBILIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  

 

A avaliação da qualidade de continuidade/disponibilidade da iluminação pública tem 

como objetivo verificar se a substituição preventiva das lâmpadas ou luminárias está 

se realizando conforme o objetivo pretendido com a contratação.  

 

A avaliação da qualidade de continuidade/disponibilidade da iluminação pública será 

realizada durante o período noturno, através de inspeções em amostras escolhidas 

pelo fiscal do contrato, em conjunto de pontos luminosos dispostos em sequência 

contínua localizados em bairros ou áreas definidas pelo fiscal do contrato. Serão 

inspecionados 5% (cinco por cento) dos pontos dos bairros ou áreas definidas.  

 

A periodicidade das inspeções nas amostras será BIMESTRAL. Os resultados apurados 

na avaliação serão compilados em relatório assinado pelas partes, onde restarão 

registrados os números de pontos apagados e/ou apresentem mau funcionamento 

não causados por pane geral ou setorial nos termos do item 7.3.1 deste Memorial 

Descritivo.   

 

As inspeções não deverão ser realizadas duas vezes consecutivas na mesma área, a 

menos que seja repetição em área onde não ocorreu aprovação da manutenção em 

todos os critérios na inspeção anterior.  

 

A qualidade de continuidade/disponibilidade da iluminação pública será medida de 

acordo com os seguintes critérios de controle e aceitabilidade (máximo aceitável): 

 

 Pontos de iluminação pública apagados no período noturno: 5% (cinco por 

cento) do total de amostras.  

 

8.3. QUALIDADE DA INTERVENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  

 

A avaliação da qualidade da intervenção na rede de iluminação pública diz respeito aos 

prazos de intervenção em relação aos tipos possíveis de pane, e assim são definidos:  

 

8.3.1. Pane geral ou setorial: É causada pela falta de energia por parte da 

concessionária distribuidora de energia elétrica. Neste caso, a CONTRATADA 

identifica o problema e aciona o fiscal do contrato para adotar as medidas 

possíveis junto a distribuidora. Sendo constatada tal pane, a CONTRATADA 

não terá prazo para a correção do problema na medida em que a 

responsabilidade pela distribuição de energia elétrica é de concessionária 

contratada pela União.  
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8.3.2. Três pontos luminosos consecutivos ou mais, simultaneamente apresentando 

problemas num mesmo logradouro: a CONTRATADA deverá efetuar os 

reparos ou substituições necessárias no prazo de até 36 (trinta e seis) horas 

contados do recebimento do chamado.  

 

8.3.3. Um ou dois pontos não consecutivos, simultaneamente apresentando 

problemas num mesmo logradouro: a CONTRATADA deverá efetuar os 

reparos ou substituições necessárias no prazo de até 48 (quarenta e oito) 

horas contados do recebimento do chamado.   

 

A qualidade da intervenção na rede de iluminação pública será medida de acordo 

com os seguintes critérios de controle e aceitabilidade (tipos de pane): 

 

 Tempo de atendimento a chamado de 3 (três) ou mais pontos luminosos 

consecutivos apagados num mesmo logradouro: 80% (oitenta por cento) dos 

chamados solucionados em até 36 (trinta e seis) horas no primeiro ano de 

contrato, passando para 90% (noventa por cento) nos anos subsequentes, 

caso haja aditamento de prazo de vigência contratual;  

 

 Tempo de atendimento a chamado de 1(um) ou 2 (dois) pontos luminosos 

não consecutivos apagados num mesmo logradouro: 80% (oitenta por cento) 

dos chamados solucionados em até 48 (quarenta e oito) horas no primeiro 

ano de contrato, passando para 90% (noventa por cento) nos anos 

subsequentes, caso haja aditamento de prazo de vigência contratual. 

 

Havendo necessidade de intervenções complexas na rede, a CONTRATADA deverá 

informar o fiscal do contrato, informando-lhe os prazos necessários para os reparos 

e/ou substituições de materiais e equipamentos, apresentando a programação da 

execução dos reparos necessários.  

 

Nas avaliações referentes ao item 7 e seus subitens, serão excluídas para efeitos de 

aferição da qualidade os prazos necessários para os reparos, quando decorrentes o 

problema de abalroamento de postes por veículos e máquinas, e ainda, quando os 

serviços de reparos já estiverem em curso, interrompendo-se a contagem dos prazos 

de aferição com o início dos reparos ou substituições.  

 

9. PENALIDADES POR VIOLAÇÃO DOS ÍNDICES DE QUALIDADE  

 

Sem prejuízo das demais sanções legal e contratualmente previstas, poderão ser aplicadas 

à CONTRATADA as seguintes multas pecuniárias por violação aos índices de qualidade, 

desde que decorridos 90 (noventa) dias da emissão da Ordem de Serviço:  

 

9.1. Pelo não atendimento a 1 (um) item de controle (a cada inspeção) relativo ao critério 

da qualidade do serviço, previsto no subitem acima especificado relativo à aferição da 

qualidade da manutenção:  
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 Desconto na medição apresentada correspondente a medição mensal de 50 

(cinquenta) pontos luminosos para garantia do funcionamento do sistema e 

iluminação pública, no mês da constatação, por meio de glosa na medição 

apresentada.  

9.2. Pelo não atendimento a 2 (dois) itens de controla (a cada inspeção) relativo ao critério 

da qualidade do serviço, previsto no subitem acima especificado relativo à aferição da 

qualidade da manutenção:  

 

 Desconto na medição apresentada correspondente a medição mensal de 100 

(cem) pontos luminosos para garantia do funcionamento do sistema e 

iluminação pública, no mês da constatação, por meio de glosa na medição 

apresentada.  

 

9.3. Pelo não atendimento a 3 (três) itens de controle (a cada inspeção) relativo ao critério 

da qualidade do serviço, previsto no subitem acima especificado relativo à aferição da 

qualidade da manutenção:  

 

 Desconto na medição apresentada correspondente a medição mensal de 200 

(duzentos) pontos luminosos para garantia do funcionamento do sistema e 

iluminação pública, no mês da constatação, por meio de glosa na medição 

apresentada.  

 

9.4. Pelo não atendimento ao item de controle (a cada inspeção) relativo ao critério da 

qualidade do serviço, previsto no subitem acima especificado relativo à aferição da 

qualidade na continuidade/disponibilidade da iluminação pública:  

 

 Desconto na medição apresentada correspondente a medição mensal de 50 

(cinquenta) pontos luminosos para garantia do funcionamento do sistema e 

iluminação pública, no mês da constatação, por meio de glosa na medição 

apresentada.  

 

9.5. Pelo não atendimento dos prazos previstos no item relativo a qualidade da 

intervenção na rede de iluminação pública:  

 

 Desconto na medição apresentada correspondente a medição mensal de 50 

(cinquenta) pontos luminosos para garantia do funcionamento do sistema e 

iluminação pública, no mês da constatação, por meio de glosa na medição 

apresentada para cada violação constatada.  

 

10. TRANFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE PELAS INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA A CONTRATADA 

 

10.1. A TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE PELAS INSTALAÇÕES PARA A 

CONTRATADA SERÁ REALIZADA EM CONFORMIDADE COM OS SEGUINTES 

CRITÉRIOS:  
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10.1.1. Definição das instalações - as instalações objeto do contrato serão assim 

definidas:  

10.1.1.1. Número de pontos luminosos;  

10.1.1.2. Número de luminárias;  

10.1.1.3. Número de suportes;  

10.1.1.4. Postes exclusivos do parque de iluminação pública.  

 

10.2. DO PARQUE EXISTENTE 

 

10.2.1. A CONTRATADA receberá todas as instalações do parque de iluminação 

pública no início das atividades de operação e manutenção, assumindo a 

responsabilidade sobre essas instalações, conforme previsto no contrato e 

vistoriado conforme “Termo de Visita Técnica” a ser realizado no certame 

licitatório.  

 

10.2.2. A CONTRATADA também assumirá a responsabilidade de manutenção, 

reparos e substituição de todas as 6.000 (seis mil) luminárias em LED que 

estão em fase de instalação, conforme o item n. 5 deste Memorial Descritivo, 

arcando com todos os custos diretos e indiretos decorrentes das atividades 

de manutenção e operação destas.  

 

10.2.3. As luminárias em LED mencionadas no subitem acima (subitem n. 9.2.2), 

quando apresentar panes, deverão ser substituídas integralmente às expensas 

da CONTRATADA, devendo elas serem entregues por meio de protocolo ao 

fiscal do contrato para fins de acionamento da garantia junto a atual 

responsável por seu fornecimento e instalação, visando ao final a ampliação 

do parque de iluminação.  

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

Além das obrigações descritas na minuta contratual a ser assinado pela vencedora do 

certame licitatório, bem como as demais constantes no presente Memorial Descritivo, são 

ainda, obrigações da CONTRATADA:  

 

11.1. Realizar, no prazo de até 1 (um) ano a contar da emissão da Ordem de Serviço a 

identificação integral dos pontos de iluminação pública, incluindo o fornecimento de 

materiais, constituindo tal identificação em adesivos, plaquetas e meios de fixação.  

 

11.1.1. A identificação prevista neste subitem deverá ser de fácil visualização a partir 

do nível da via pública, devendo, sempre que possível, a empresa utilizar 

materiais com cores que destaquem dos demais elementos que constituem o 

ponto de iluminação pública.  

 

11.1.2. A identificação deverá se dar por meio numérico, devendo a 

etiqueta/plaqueta conter o número do ponto de iluminação do logradouro 

(p. ex.: IP n. 16 da Rua Capitão Néco – deverá a etiqueta conter o numeral 

“16”).  
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11.2. Manter registro em meio eletrônico, indicando com precisão os pedidos de 

intervenção no parque de iluminação pública, permitindo sua extração e entrega ao 

fiscal do contrato de relatório que contenha todos os registros e suas respectivas 

panes, contendo ainda:  

 

11.2.1. Data e hora do chamado/pedido de intervenção;  

11.2.2. Identificação do solicitante e responsável por receber o chamado;  

11.2.3. Endereço e ou localização georreferenciada do local da pane informada;  

11.2.4. Data e hora do início e conclusão do reparo e/ou manutenção realizados no 

ponto.  

 

11.3. Este registro eletrônico deverá, obrigatoriamente, estar integral e permanentemente à 

disposição do fiscal do contrato por meio do microcomputador a ser disponibilizado 

ao fiscal do contrato, nos termos do subitem 3.1.6. 

 

11.4. A CONTRATADA deverá empreender diuturnamente manter as instalações recebidas 

em conformidade com as normas técnicas vigentes, especialmente quanto a fiação de 

interligação entre a luminária e a rede de distribuição, eventuais redes exclusivas de 

iluminação pública, e ainda, notificar o fiscal do contrato acerca de possíveis melhorias 

possíveis de execução, tais como expansão do parque de iluminação, eficientização da 

iluminação em trechos de vias e logradouros onde os atuais se mostrem ineficientes 

ou abaixo do necessário.  

 

11.5. Assegurar ao fiscal do contrato e demais órgãos externos de fiscalização (p. ex. 

Tribunal de Contas e Ministério Público) o direito/dever de fiscalização da execução 

contatual, especialmente por meio de acesso aos sistemas informatizados a serem 

disponibilizados em terminal a ser cedido ao fiscal do contrato, e ainda, com relação 

ao cumprimento das metas e objetivos propostos neste Memorial Descritivo.  

 

12. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO  

 

12.1. Colocar a disposição da CONTRATADA todos os documentos técnicos que disponha 

relativo ao parque de iluminação pública, especialmente plantas, manuais, catálogos, 

fichários, cadastros, esquemas de ligação elétrica, eventualmente necessários para 

auxiliar na execução contratual.  

 

12.2. Indicar formalmente o fiscal do contrato, o qual será o ponto de contato entre a 

CONTRATADA   e o Município de Cruzeiro.  

 

12.3.  Informar aos cidadãos quais são as funções e atribuições da CONTRATADA, 

visando afastar eventuais questionamentos ou dúvidas que possam surgir quanto aos 

limites de ação da contrata para a execução do objeto do contrato.  

 

12.4. Informar à CONTRATADA todas as modificações que pretenda executar no 

parque de iluminação pública e que possa afetar a execução contratual.  
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12.5. Informar à CONTRATADA sobre qualquer mau funcionamento do sistema de 

iluminação pública que tenha conhecimento, especialmente de praças, jardins, pontes 

e viadutos, com vistas a inibir acidentes e ações criminosas.  

 

13. SEGURANÇA DO TRABALHO  

 

13.1. É de responsabilidade da CONTRATADA estabelecer condições, critérios e requisitos 

técnicos mínimos de segurança e medicina do trabalho para a realização dos serviços.  

 

13.2. A CONTRATADA se responsabilizará pelos exames médico-ocupacionais das 

pessoas integrantes das equipes de trabalho, conforme exigências estabelecidas pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, através da Norma Regulamentadora n. 7.  

 

13.3. A CONTRATADA deverá proceder aos seguintes treinamentos na ocasião da 

admissão do empregado e antes do início dos serviços:  

 

13.3.1. Noções gerais sobre acidentes e doenças do trabalho;  

 

13.3.2. Informações de medidas preventivas e de proteção para os riscos inerentes à 

atividade a ser desempenhada;  

 

13.3.3. Informação sobre o uso correto e adequado dos Equipamentos de Proteção 

Individual – EPI, ocasião em que estes deverão ser entregues mediante recibo 

aos admitidos, visando a proteção destes no desempenho das atividades a 

serem desenvolvidas.  

 

13.4. Equipamentos de Proteção Individual – EPIs  

 

13.4.1. Deverão ser adquiridos EPIs adequados e certificados para as finalidades que 

se destinam, bem como mantido estoque mínimo para reposição destes, 

quando necessário.  

 

13.4.2. A CONTRATADA deverá assegurar os EPIs objetivando neutralizar a ação de 

certos agentes que podem causar lesões ao trabalhador, conforme Norma 

Regulamentadora n. 6 e seus anexos, tais como:  

 

13.4.2.1. Protetores para a face;  

 

13.4.2.2. Protetores para membros inferiores;  

 

13.4.2.3. Protetores para os membros superiores;  

 

13.4.2.4. Protetores contra queda com diferença de nível;  

 

13.4.2.5. Protetores auditivos;  
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13.4.2.6. Protetores respiratórios;  

 

13.4.2.7. Protetores de tronco e outros que entender necessários.  

 

13.5. Equipamentos de Proteção Coletiva – EPCs  

 

13.5.1. A CONTRATADA deverá providenciar todas as medidas de proteção coletiva 

necessárias, conforme dispõem as Normas Regulamentadoras e seus anexos, 

especialmente quanto a:  

 

13.5.1.1. Instalações elétricas – conforme dispõe a NR-10;  

 

13.5.1.2. Serviço em Altura – conforme dispõe a NR-18;  

 

13.5.1.3. Serviço a Céu Aberto – conforme dispõe a NR-21;  

 

13.5.1.4. Proteção Contra Incêndio – conforme dispõe a NR-23.  

 

13.5.2. Para a realização das atividades, a CONTRATADA deverá obrigatoriamente, 

assegurar os Equipamentos de Proteção Coletiva – EPCs com vistas a 

neutralizar, atenuar ou sinalizar os riscos dos trabalhos a serem executados, 

tais como:  

 

13.5.2.1. Conjunto de aterramentos;  

 

13.5.2.2. Biombos para soldagem;  

 

13.5.2.3. Tapetes de borracha;  

 

13.5.2.4. Sistema de exaustão e de ventilação;  

 

13.5.2.5. Cones de sinalização viária refletivos e bandeiras;  

 

13.5.2.6. Protetores de máquinas, e etc.  

 

14. EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 

 

14.1. A CONTRATADA deverá manter sobre todos os equipamentos utilizados para a 

execução odos serviços contratualmente estabelecidos, rigoroso controle e 

monitoramento quanto ao seu uso e à segurança e condições operacionais 

adequadas de uso.  

 

14.2. Os veículos automotores, compreendidos os veículos leves e pesados a serem 

utilizados na execução dos serviços não poderão apresentar data de fabricação maior 

do que 5 (cinco) anos (inclusive os implementos nele acoplados), visando apresentar 

boas condições de uso e conservação, na medida em que serão utilizados para 

execução de serviços considerados de risco.  



 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 

 

38 

 

 

14.3. Para a execução dos serviços descritos no presente Memorial Descritivo, a 

CONTRATADA deverá, obrigatoriamente dispor para uso nos serviços os seguintes 

veículos/equipamentos:  

 

14.3.1. 1 (um) caminhão na cor branca equipado com cesto aéreo simples ou duplo, 

com as seguintes características mínimas: high-light frontal e traseiro em LED 

na cor laranja (serviço público essencial), com setas indicativas na traseira 

para orientação do fluxo de veículos, cesto aéreo montado em caminhão, 

com capacidade mínima de 8 (oito) toneladas, isolada, com classe de tensão 

de 46Kv,com dispositivo de elevação, braço articulável com acionamento 

hidráulico no cesto aéreo. Caçamba (cesto) em fiberglass (fibra de vidro), com 

capacidade mínima para 120kgf e altura de alcance de no mínimo 13 (treze) 

metros.  

O caminhão deverá ser equipado com rastreador do tipo GPS, visando 

identificar sempre que necessário sua localização, nos dias e horários 

eventualmente requeridos pelo Município, devendo tal sistema de 

rastreamento estar disponibilizado no terminal instalado na Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Públicos.  

 

14.3.2. 1 (um) veículo utilitário, tipo pick-up, na cor branca, com high-light em LED no 

teto na cor laranja (serviço público essencial) para utilização nos serviços de 

vistorias, supervisões e inspeções, bem como transporte de materiais 

necessários para as manutenções.  

 

15. DA PROVA DE CONCEITO DO SISTEMA 

 

A empresa vencedora do certame deverá realizar prova de conceito presencial, 

apresentando as funcionalidades discriminadas no ITEM 3 E SEUS RESPECTIVOS SUBITENS, 

sendo que o não atendimento de quaisquer dos itens implicará na reprovação e sua 

consequente desclassificação. 

 

O software/aplicativo móvel também será objeto de análise por meio de prova de 

conceito, sendo que a avaliação recairá sobre todos os aspectos e funcionalidades do 

sistema, sendo ainda considerado a integração entre o funcionamento móvel e as 

funcionalidades disponibilizadas no terminal a ser instalado na Secretaria Municipal de 

Obras e Serviços Públicos para acompanhamento e fiscalização da execução contratual.   

 

16. DAS CONDIÇÕES ADMINISTRATIVAS 

  

Este item determina as Cláusulas administrativas ao contrato que delega à CONTRATADA 

a manutenção completa do parque de iluminação pública do Município de Cruzeiro, por 

intermédio do qual, pontuado por obrigação de resultado, o Município empenhar-se-á 

para que a CONTRATADA assegure serviços de manutenção de alta qualidade aos 

cidadãos.  

 

16.1. Área de aplicação – a contratação aplica-se a:  
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16.1.1. Todas as instalações da rede de iluminação pública localizadas em todo o 

território do Município, urbanas e rurais, em vias, e logradouros públicos, 

viadutos, pontes e praças.  

 

16.1.2. Todas as novas instalações executadas no decorrer da vigência contratual, 

decorrentes da expansão do parque, modernizações e loteamentos que 

disponham de sistema de iluminação pública.  

 

16.2. Representante da CONTRATADA – A CONTRATADA deverá, no prazo de até 10 

(dez) dias da emissão da Ordem de Serviço inicial, indicar formalmente, o 

representante técnico que será o ponto de contato com o fiscal do contrato.  

 

17. RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES EXECUTADAS  

 

17.1. A CONTRATADA deverá entregar em até o dia 30 de março de cada ano, o Relatório 

Anual de Atividades Executadas, contendo as atividades desenvolvidas durante o 

exercício anterior.  

 

17.2. O Relatório Anual de Atividades Executadas deverá fornecer o histórico dos 

percentuais atingidos para os conjuntos de critérios de aferição da qualidade, 

conforme dispõe este Memorial Descritivo.  

 

18. DA UTILIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, VIAS DE APOIO E SINALIZAÇÃO  

 

Os veículos a serviço da CONTRATADA, por executarem serviço público de natureza 

essencial, desde que em serviço e com as luzes de sinalização ligadas, poderão fazer uso 

das vias públicas e paradas em locais não permitidos, desde que seja necessário para a 

execução dos trabalhos de manutenção.  

 

Deverá ainda, sem prejuízo da sinalização luminosa dos veículos, sinalizar toda a área do 

entorno dos trabalhos de manutenção com cones refletivos na cor laranja, com bandeiras 

e faixas zebradas, visando impedir o acesso pedestre e de veículos dentro da área onde 

está se dando os serviços de manutenção elétrica.  

 

19. DO ENCERRAMENTO CONTRATUAL 

19.1. No vencimento do período contratual, a CONTRATADA é obrigada a entregar ao 

Município o parque de iluminação pública recebido, em bom estado de conservação 

e funcionamento, com todas as instalações e equipamentos necessários, bem como o 

cadastro patrimonial e físico, em meio digital, todas as plantas e projetos que tiverem 

sido utilizados durante a execução contratual, bem como todos os registros dos 

atendimentos em curso que eventualmente não tenham sido concluídos com o 

término da vigência contratual.  

19.2. Quando do fim da vigência contratual, e havendo estoques de peças e materiais 

destinados à manutenção do parque, deverão retornar ao patrimônio da 

CONTRATADA, cabendo a esta apenas entregar ao Município as peças e materiais 
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necessários à conclusão dos atendimentos/chamados abertos que não tiverem sido 

concluídos por força do término da vigência contratual.  

19.3. Quando do vencimento da vigência contratual, e não havendo novo aditamento 

de prorrogação de vigência, deverá o Município, de posse de todos os documentos, 

peças e materiais, relatórios, plantas e projetos descritos neste item 17 e seus subitens 

lavrar o respectivo Termo de Recebimento Definitivo do Parque de Iluminação 

Pública.  

 

20. DAS ESPECIFICAÇÕES DO APLICATIVO ONLINE PARA PLATAFORMAS GOOGLE ANDROID 

E APPLE iOS 

  

SOFTWARE APLICATIVO PARA SISTEMA GOOGLE ANDROID E APPLE iOS, COM 

FUNCIONALIDADES EM SISTEMA MICROSOFT WINDOWS A SER DISPONIBILIZADO NO 

EQUIPAMENTO A SER INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 

PÚBLICOS PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.  O SOFTWARE 

DEVERÁ ATENDER A TODOS OS CRITÉRIOS E FUNCIONALIDADES PREVISTAS NO 

MEMORIAL DESCRITIVO, SENDO AS FUNCIONALIDADES OBJETO DE PROVA DE 

CONCEITO. 

 

 

1. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

1.1. FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ILUMINACÃO PÚBLICA 

Valor unitário por ponto luminoso, para garantia do funcionamento do sistema de 

iluminação pública como um todo, com central de atendimento “Call Center” e 

software de gestão, conforme especificado neste Memorial Descritivo.  

 

1.2. SOFTWARE APLICATIVO PARA SISTEMAS GOOGLE ANDROID E APPLE iOS 

O software deverá atender a todos os critérios e funcionalidades previstas no 

memorial descritivo, sendo as funcionalidades objeto de prova de conceito. 

 

2. PLANILHA DOS ITENS E QUANTITATIVOS ESTIMADOS (PARA COTAÇÃO E 

PRECIFICAÇÃO) 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE VALOR R$ 

FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO – MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO 

 

 

1 

VALOR UNITÁRIO POR PONTO LUMINOSO, 

PARA GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO 

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DOS MATERIAIS 

E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PREVISTOS 

NO MEMORIAL DESCRITIVO. 

 

Ponto de 

IP/Mês X 

12 Meses 

 

7.251 x 12 

meses = 

87.012/ano 

 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

 

 

 

SOFTWARE APLICATIVO PARA SISTEMA 

GOOGLE ANDROID E APPLE iOS, COM 

FUNCIONALIDADES EM SISTEMA MICROSOFT 
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2 

WINDOWS A SER DISPONIBILIZADO NO 

EQUIPAMENTO A SER INSTALADO NA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 

SERVIÇOS PÚBLICOS PARA 

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO 

CONTRATO.  O SOFTWARE DEVERÁ ATENDER 

A TODOS OS CRITÉRIOS E FUNCIONALIDADES 

PREVISTAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, 

SENDO AS FUNCIONALIDADES OBJETO DE 

PROVA DE CONCEITO.  

 

 

 

Unid./Mês 

 

 

 

1 Unid./mês X 

12 Meses 

 

Cruzeiro/SP, 26 de maio de 2022.  

 

 

Eng. PAULO CÉZAR FÉLIX JÚNIOR 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos 
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EQUIPE TÉCNICA 

 

1. EQUIPE TÉCNICA PARA OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PARQUE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA  

1.1. Os serviços de gerenciamento e manutenção do Parque de Iluminação Pública 

deverão ser executados por uma equipe técnica composta dos seguintes 

profissionais:  

1.1.1. 1 (um) profissional de nível superior (engenheiro eletricista) devidamente 

habilitado na entidade de classe profissional competente, para a função 

de coordenador.  

1.1.1.1. O coordenador será o elemento de ligação entre a contratada e a 

equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

durante a vigência contratual e será o responsável pela integração de 

todos os serviços.  

1.1.2. O coordenador terá as seguintes responsabilidades:  

1.1.2.1. Fazer a gestão geral do contrato e da prestação do serviço, com o 

objetivo de garantir a execução e a entrega dos produtos/serviços 

contratados e dentro dos prazos estabelecidos, atendendo a todos os 

critérios e requisitos de qualidade;  

1.1.2.2. Gestão da equipe da contratada;  

1.1.2.3. Responder perante a CONTRATANTE pela eficiência e eficácia da 

realização dos serviços;  

1.1.2.4. Participar periodicamente, a critério da CONTRATANTE, de reuniões, 

com representantes da CONTRATANTE, de acompanhamento de 

progresso e de medição referentes aos serviços em execução;  

1.1.2.5. Resolver impasses na condução dos serviços contratados;  

1.1.2.6. Realizar a gestão, por parte da CONTRATADA, quanto aos aspectos 

administrativos, técnicos e legais do contrato.  

1.1.3. Os integrantes da equipe técnica deverão ser os profissionais que 

efetivamente irão executar e assumir a responsabilidade técnica pelo 

gerenciamento do Parque de Iluminação Pública, com planejamento, 

programação, acompanhamento, supervisão e controle de todos os 

serviços contratados, admitindo-se a substituição de profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 

fiscalização.  
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2. EQUIPE TÉCNICA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

2.1. A manutenção do Parque de Iluminação Pública deverá ser conduzida por um 

engenheiro eletricista que terá o apoio de pelo menos 2 (dois) auxiliares 

(eletricistas) de nível médio e que possuam conhecimento técnico dos serviços de 

manutenção.  

2.1.1. Para a execução das manutenções, a contratada deverá dispor de 2 (duas) 

equipes de campo divididas por turno diurno e noturno, as quais atuarão 

sob a coordenação, orientação e supervisão do engenheiro eletricista 

coordenador.  

2.1.2. As equipes de campo deverão estar devidamente uniformizadas e 

identificadas, dispondo de ferramentas e equipamentos de proteção 

individual e coletiva, veículos necessários a manutenção, conforme 

descritos no Memorial Descritivo e os respectivos materiais necessários.  

2.1.3. O regime de turnos deverá contemplar a execução dos serviços de 

manutenção por no mínimo 12 (doze) horas diárias, somando-se os 

turnos diurnos e noturnos, durante os sete dias da semana.  

2.2. A CONTRATANTE reserva-se o direito de alterar os horários dos trabalhos de 

manutenção, sempre que necessário para assegurar a continuidade dos serviços 

ou por motivos de força maior, sem que disso resulte, para a CONTRATADA o 

direito a reivindicação ou indenização de qualquer espécie.  

 

 

 

 

Eng. PAULO CÉZAR FÉLIX JÚNIOR 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos 
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FERRAMENTAS DE USO INDIVIDUAL E COLETIVO 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE. 

1 Alicate de bico 6” Peça 1 

2 Alicate universal com cabo isolado de 8" Peça 1 

3 Bolsa de couro para acondicionamento de luvas Peça 1 

4 Bolsa para içamento com corda Peça 1 

5 Bolsa para guarda de ferramentas Peça 1 

6 Bota de segurança vulcanizada com biqueira de couro Par 3 

7 Canivete inox articulado para eletricista Peça 1 

8 Capacete de Segurança próprio para uso em eletricidade, aba 

total 

Peça 1 

9 Chave L 9/16” Peça 1 

10 Chave L ½” Peça 1 

11 Chave L 8mm Peça 1 

12 Chave de fenda pequena Peça 1 

13 Chave de fenda média Peça 1 

14 Chave de fenda grande Peça 1 

15 Chave Phillips média Peça 1 

16 Chave inglesa de 8” Peça 1 

17 Chave inglesa de 10” Peça 1 

18 Chave hexagonal (Allen) Jogo 1 

19 Camisa resistente ao fogo (conf. NR-10) Peça 3 

20 Calça resistente ao fogo (conf. NR-10) Peça 3 

21 Cinto de segurança tipo pára-quedista (conf. NR-10) Peça 1 

22 Lanterna de capacete Peça 1 

23 Luva isolante de borracha Classe 0 - tensão de uso 1000 V com 

luva de cobertura. 

Par 1 

24 Luva de vaqueta Par 2 

25 Óculos segurança lente verde Peça 1 

26 Óculos segurança lente incolor Peça 1 

27 Punho saca fusível NH Peça 1 

28 Teste de tensão tipo rabicho Peça 1 

29 Protetor Solar com ação repelente FPS >= 30 Unid. 1 

 

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS MÍNIMOS PARA USO COLETIVO POR EQUIPE 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE. 
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1 Alavanca de aço sextavada tamanho 1 ½” x 2,20 mm Peça 1 

2 Arco de serra com lamina Peça 1 

3 Bandeirola de sinalização Peça 2 

4 Caixa para acondicionar ferramentas Peça 1 

5 Cavadeira de corte Peça 1 

6 Cavadeira articulada americana Peça 1 

7 Colher de pedreiro Peça 1 

8 Conjunto de proteção e resgate para trabalho em altura (conf. 

NR 10) 

Conj. 1 

9 Cone de sinalização de polietileno com 75 cm Peça 10 

10 Corda de sisal ½" Metro 20 

11 Desempenadeira de aço Peça 1 

12 Desempenadeira de madeira ou plástico Peça 1 

13 Fita de sinalização refletiva cor amarela/preta (rolo 200 m) Rolo 1 

14 Garrafa térmica de 5 litros Peça 1 

15 Encerado de lona 4 x 3 metros Peça 1 

16 Enxadão Peça 1 

17 Picareta Peça 1 

18 Chibanca Peça 2 

19 Enxada de 2 libras com cabo Peça 1 

20 Escada extensível de 4,20 x 7,20m Peça 1 

21 Escada extensível de 5,70 x 10,20m Peça 1 

22 Escada singela 3,90m Peça 1 

23 Facão com lâmina 12” Peça 1 

24 Farol de punho 12 V, com cabo Peça 1 

25 Furadeira elétrica Peça 2 

26 Lanterna manual grande, corpo plástico Peça 1 

27 Marreta com cabo Peça 1 

28 Nível de bolha Peça 1 

29 Pá com cabo Peça 1 

30 Placas de sinalização para trechos em manutenção Peça 3 

31 Prumo de pedreiro Peça 1 

32 Serrote 26" Peça 1 

33 Trena de fibra de vidro (50 m) Peça 1 

34 Volt-amperimetro tipo alicate para baixa tensão Peça 1 

35 Alicate bomba d’agua 10” Peça 1 

36 Alicate manual para compressão de terminais Peça 1 

37 Macacão de apicultor Peça 1 

   

 

Eng. PAULO CÉZAR FÉLIX JÚNIOR 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos 
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MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 
 

 
NOME / RAZÃO SOCIAL: __________________________________________________ 
CNPJ nº _______________________________________________________________ 
Endereço: _____________________________________________________________ 
Representante Legal: ______________________________, RG __________________ 
CPF ______________________, cargo que ocupa _____________________________ 

 
ESPECIFICAÇÕES 

 
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE VLR 

UNIT. 
VALOR 
TOTAL  

 FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO – MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO 

 
 

1 

VALOR UNITÁRIO POR PONTO LUMINOSO, 
PARA GARANTIA DO FUNCIONAMENTO 
DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DOS 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
NECESSÁRIOS PREVISTOS NO MEMORIAL 
DESCRITIVO. 

 
Ponto de 
IP/Mês X 
12 Meses 

 
7.251 x 12 
meses = 

87.012/ano 

  

 SERVIÇOS COMPLEMENTARES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

 
 
 
 
 
 

2 

SOFTWARE APLICATIVO PARA SISTEMA 
GOOGLE ANDROID E APPLE iOS, COM 
FUNCIONALIDADES EM SISTEMA 
MICROSOFT WINDOWS A SER 
DISPONIBILIZADO NO EQUIPAMENTO A 
SER INSTALADO NA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 
PÚBLICOS PARA ACOMPANHAMENTO E 
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.  O 
SOFTWARE DEVERÁ ATENDER A TODOS 
OS CRITÉRIOS E FUNCIONALIDADES 
PREVISTAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, 
SENDO AS FUNCIONALIDADES OBJETO DE 
PROVA DE CONCEITO.  

 
 
 
 

 
 

Unid./Mês 

 
 
 
 

 
 

1 Unid./mês X 
12 Meses 
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PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 
 
FORMA DE PAGAMENTO: 20 dias da data da liquidação da nota fiscal/fatura. 

 
 
 

Cruzeiro, ____ de _____________ de 2022 
 
 
 

____________________________ 
ASSINATURA E CARIMBO 
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DECLARAÇÃO 
 
 
 

DECLARO, para os devidos fins, estar ciente de todo o teor constante do presente 
edital, anexos e minuta de contrato, cumprindo plenamente os requisitos de 
habilitação neste estabelecidos, conforme art. 4º, inciso VII da Lei Federal nº 10.520 de 
17/07/2002. 
 
 
NOME / RAZÃO SOCIAL: 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Representante Legal: ____________________________, RG _________________, CPF 
 
______________________, cargo que ocupa __________________________________ 
 
 
 

Cruzeiro, _____ de ________ de 2022 
 
 
 

_______________________ 
ASSINATURA E CARIMBO 
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DECLARAÇÃO 
 
 
 

DECLARO, para os devidos fins, que até a presente data inexistem fatos impeditivos 
para habilitação no presente certame, ciente da responsabilidade de declarar 
ocorrências posteriores, na forma do art. 32, § 2º da Lei Federal nº 8666/93 e 
alterações. 
 
 

Cruzeiro, _____ de _____________ de 2022 
 
 
 

_______________________ 
ASSINATURA E CARIMBO 
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DECLARAÇÃO 
 
 
 

___________________________ , inscrita no CNPJ nº _____________________, por 
intermédio de seu representante legal (procuração anexa), Sr. (a) 
_________________, portador do RG nº ______________________ e CPF nº 
________________________, 
DECLARA, para os devidos fins do disposto no art. 7, inciso XXXIII da Constituição 
Federal, acrescido pela Lei Federal nº 9854 de 27/10/99, que não emprega menor de 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X” 
conforme o caso): 
 
 
(     )  não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, 
(     )  emprega menor, a partir de l4 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 

 
 
 

Cruzeiro, ______ de ___________ de 2022 
 
 

_______________________ 
ASSINATURA E CARIMBO 
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DECLARAÇÃO 
 
 
 

__________________________________, inscrita no CNPJ nº ________________, por 
intermédio de seu representante legal (procuração anexa), Sr. (a) 
__________________, portador do RG nº _______________ e CPF nº  _____________, 
DECLARA, para os devidos fins que não possui entre os proprietários nenhum titular de 
mandato eletivo no âmbito da Administração Pública Municipal de Cruzeiro. 

 
 
 

Cruzeiro, _____ de ______________ de 2022 
 

 
 

___________________________ 
ASSINATURA E CARIMBO 
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DECLARAÇÃO 
 
 
 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 
convocatório, que a empresa __________________________ (denominação da pessoa 
jurídica), CNPJ nº ________________________, é microempresa ou empresa de 
pequeno porte, não havendo o desenquadramento de sua condição no decorrer do 
último mês, não tendo a mesma incorrido em nenhuma das situações previstas no art. 
3º, § 4º, incisos I a X e § 6º da Lei Complementar 123 de l4/12/2006, estando apta, 
portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no presente 
procedimento licitatório. 
 
 
 

Cruzeiro, ______ de ___________ de 2022 
 
 
 

___________________________ 
ASSINATURA E CARIMBO 
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MINUTA DE CONTRATO 

 
TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CRUZEIRO E A EMPRESA .................................................. 
 
 
Pelo presente Termo, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO, com sede 
na Rua Capitão Neco, 118, centro, Cruzeiro/SP, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ/MF n.º 46.668.596/0001-01, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, THALES GABRIEL FONSECA, portador da cédula de identidade RG 
n.º _______________, inscrito no CPF n.º _____________, ora denominada 
simplesmente de PREFEITURA ou CONTRATANTE e, de outro lado a 
empresa.........................................., com sede na ........................................................, 
cidade de ............................ Estado........, inscrita no CNPJ/MF n.º ................................, 
neste ato representada pelo (a) Sr. (a) ........................................., portador (a) da 
cédula de identidade RG n.º .................................., inscrito (a) no CPF n.º 
................................., residente e domiciliado (a) na ......................................., cidade de 
............................... Estado.........., doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, têm entre si justos e contratados o que se segue:  
 
CLÁUSULA – I –  
DO OBJETO 
 
1.1 – A presente tem por objeto “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, CADASTRO, 
IDENTIFICAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO 
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
ANEXO I DO EDITAL”, de acordo com especificações constantes no Anexo I do Edital 
do Pregão Presencial nº 026/2022, que rubricado pelas partes passa a fazer parte 
integrante deste contrato. 
 
CLÁUSULA – II –  
DO PRAZO 
 
2.1 – O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data de sua assinatura. 
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2.2 - O prazo mencionado no subitem anterior poderá ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos, a critério da Administração, de conformidade com o art. 57, inciso 
II da Lei Federal nº 8666/93 e alterações. 
 
2.3 - A CONTRATADA poderá se opor à prorrogação de que trata o subitem anterior, 
desde que o faça mediante documento escrito, recepcionado pela Administração em 
até 60 (sessenta) dias antes do vencimento do contrato, ou de cada uma das 
prorrogações do prazo de vigência. 
 
2.4 - As prorrogações de prazo de vigência serão formalizadas mediante celebração 
dos respectivos termos de aditamento ao contrato, respeitadas as condições prescritas 
na Lei federal nº 8.666/93 e alterações. 
 
2.5 - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da 
Administração não gerará à CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização. 
 
2.6 - Não obstante o prazo estipulado, a vigência contratual nos exercícios 
subseqüentes ao da assinatura do contrato estará sujeita à condição resolutiva, 
consubstanciada na existência de recursos aprovados nas Leis Orçamentárias de cada 
exercício, para atender as respectivas despesas. 
 
CLÁUSULA – III –  
DO VALOR CONTRATUAL 
 
3.1 – O presente instrumento tem o valor de R$..... 
 

33..22--  NNooss  pprreeççooss  ccoonnttrraattaaddooss  eessttããoo  iinncclluuííddaass  ttooddaass  aass  iinncciiddêênncciiaass  ffiissccaaiiss,,  ttrriibbuuttáárriiaass,,  

ttrraabbaallhhiissttaass,,  pprreevviiddeenncciiáárriiaass  ee  ddeemmaaiiss  eennccaarrggooss,,  qquuee  ccoorrrreerrããoo  ppoorr  ccoonnttaa  ee  

rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee  ddaa  CCOONNTTRRAATTAADDAA,,  bbeemm  ccoommoo  qquuaaiissqquueerr  oouuttrraass  ddeessppeessaass,,  ddiirreettaass  oouu  

iinnddiirreettaass,,  iinncciiddeenntteess  nnaa  eexxeeccuuççããoo  ddoo  oobbjjeettoo..  

  
CLÁUSULA – IV –  
DOS RECURSOS FINANCEIROS  
 
4.1 – As despesas com a execução deste instrumento correrão por conta da dotação 
orçamentária nº. ........ 
 
CLÁUSULA – V –  
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
5.1 – O preço proposto será o apresentado na proposta do licitante vencedor. 
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5.1.1 – Não serão concedidos reajustes nos primeiros 12 (doze) meses de vigência 
contratual, sendo que a cada prorrogação da vigência os valores poderão ser 
reajustados de acordo com o índice IPC/FIPE. 
 
5.2 – O pagamento será efetuado através de Nota Fiscal/Fatura ou depósito bancário, 
que será precedido de pedido emitido pela Administração, que procederá o seu 
pagamento após a execução do serviço e entrega da NF, cuja descrição deverá ser 
idêntica aos serviços prestados e faturados. 
 
5.3 – O pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data da 
liquidação da nota fiscal/fatura, com vistas do responsável pela gestão do contrato, 
não sendo admitida outra forma de pagamento, salvo se conciliado previamente entre 
as partes. 
  
5.4 – Fica, em qualquer hipótese, ressalvada a possibilidade de alteração das condições 
contratadas em face de superveniência de leis e/ou normas federais disciplinando a 
matéria. 
 
CLÁUSULA – VI –  
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
6.1 – Para a realização do objeto do presente contrato, obriga-se a CONTRATADA a 
executar os serviços de acordo com o termo de referência (Anexo I) e atender a todas 
as premissas e considerações constantes no Edital do Pregão Presencial nº 026/2022. 
 
CLÁUSULA – VII –  
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
7.1 – Pela realização do objeto contratual, obriga-se a PREFEITURA a pagar à 
CONTRATADA os valores ajustados, na forma e condições especificadas. 
 
CLÁUSULA – VIII –  
DAS PENALIDADES  
 
8.1 – Pela inexecução total ou parcial deste contrato, além das penalidades previstas 
na Lei Federal 8.666/93 e alterações, a PREFEITURA poderá, garantida a defesa prévia, 
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
 
8.1.1 – Advertência. 
 
8.1.2 – Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor atualizado do contrato, 
em relação ao descumprimento dos prazos fixados, por dia de atraso injustificado. 
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8.1.3 – Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por sua 
inexecução parcial. 
 
8.1.4 – Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por sua      
inexecução total. 
 
8.1.5 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos. 
 
CLÁUSULA – IX –  
DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
9.1 – A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, com as 
consequências previstas tanto no presente contrato, quanto na Lei. 
 
9.1.1 – A PREFEITURA poderá declarar rescindido o presente contrato, independente 
de interpelação judicial.  
 
9.1.2 – A rescisão também poderá ser concretizada em caso de cometimento reiterado 
de faltas em sua execução.  
 
9.1.3 – Os casos de rescisão contratual serão motivados, assegurados o contraditório e 
a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA – X –  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
10.1 – O licitante vencedor do certame será notificado para assinatura do Contrato, na 
presença de 2 (duas) testemunhas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de decair do 
direito ao ajuste, sem prejuízo das sanções previstas na legislação em vigor. 
 
10.2 – É facultado à Administração, quando o proponente vencedor não atender à 
convocação para assinar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições 
estabelecidos, convocar remanescentes, na ordem de classificação, nos termos do art. 
4º, inciso XXIII da Lei Federal nº 10.520/2002 ou revogar a licitação. 
 
10.3 – Será vedado ao licitante vencedor ceder, sub-rogar, subcontratar ou transferir o 
contrato sem autorização prévia, expressa e por escrito, desta Prefeitura. 
 
10.3.1 – Em caso de subcontratação expressamente autorizada, o licitante vencedor 
permanecerá solidariamente responsável pelo fornecimento do objeto licitado, tanto 
em relação à esta Prefeitura quanto perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de 
todas as cláusulas e condições contratuais. 
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CLÁUSULA – XI –  
DO FORO 
 
11.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Cruzeiro/SP para dirimir as eventuais dúvidas 
surgidas na execução deste contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 
 
11.2 - E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 3 
(três) vias, de igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo identificadas. 

 
 

Cruzeiro, ......... de ................................. de 2022 
 
 
 
 

Eng. PAULO CÉZAR FÉLIX JÚNIOR 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos 

CONTRATANTE 
 
 
 

................................................................ 
CONTRATADA 

 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
1ª ................................................... 
NOME: 
RG 
 
 
2ª .................................................... 
NOME: 
RG 
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VISTORIA TÉCNICA 
 

 
1. Vistoria Técnica  
 
1.1. Até o dia 07/07/2022 as 14:00, a empresa interessada representada por seu 
Representante legal ou Responsável Técnico, deverá em conjunto com todos os 
interessados efetuar a visita técnica dos serviços para constatar as condições de 
execução e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos. A visita deverá ser 
certificada por servidor indicado pela Administração que fornecerá o necessário 
Atestado de Visita e Informações Técnicas.   
  
1.2. Tal vistoria técnica é de suma importância para as licitantes pois tomarão 
conhecimento de todas as condições operacionais, ambientais e demais informações 
pertinentes ao processo de licitação, oportunidade que será fornecido o Atestado de 
Visita. Esse atestado será juntado a Documentação de Habilitação- Qualificação 
Técnica, nos termos do inciso III do artigo 30, da Lei 8.666/93. 
 
1.3. A interessada disporá de tempo determinado para conhecer a técnica e as pessoas 
envolvidas nos processos que pretende assumir.  
 
1.4. As licitantes interessadas deverão vistoriar o ambiente físico do local onde os 
serviços serão prestados, certificando-se da localização e eventuais problemas técnicos 
existentes.   
 
1.5. A vistoria ocorrerá dentro das seguintes condições:  
 
1.5.1. Data para realização da vistoria: até o dia 07/07/2022 às 14:00 hs.  
 
1.5.2. A vistoria técnica deverá ser agendada em dias úteis, até o dia 07/07/2022, junto 
à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, situada na Rua Capitão Neco, nº 
18, centro, ou pelo telefone (12) 3145-3311, podendo participar apenas as Licitantes 
devidamente agendadas.  
 
1.5.2. O representante deverá apresentar documento que comprove poderes para 
realizar a vistoria, devidamente outorgado pela Licitante.  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2022 
 

ANEXO IX 
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1.6. Ao final da vistoria, a Secretaria Municipal da Obras e Serviços Públicos emitirá 
Termo de Vistoria em favor da Licitante. Este Termo deverá ser apresentado no 
envelope nº 02 (Documentação) da empresa.  
 
1.7. O custo da vistoria é por conta e risco da Licitante, incluindo seus deslocamentos 
ao local vistoriado. 
  
1.8. Por razões de segurança este documento não irá quantificar ou qualificar de forma 
detalhada a atual infra-estrutura da Administração Municipal. Apenas as Licitantes que 
comparecerem à vistoria receberão essas informações. A motivação de segurança traz 
como benefício informações mais atualizadas que aquelas que poderiam ficar 
defasadas durante o trâmite do processo licitatório.  
 
1.9. O Termo de Vistoria será emitido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos de acordo com o modelo constante no Edital, assinada pelo servidor 
responsável pelo acompanhamento até o dia 07/07/2022 às 14:00hs  
 
1.10. As Licitantes se comprometem a não divulgar, publicar ou fazer uso das 
informações recebidas durante o processo de vistoria.  
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MODELO DO TERMO DE VISTORIA 
  
OBJETO DA LICITAÇÃO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CADASTRO, IDENTIFICAÇÃO E 
GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 
CRUZEIRO, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO 
EDITAL”.   
  
Declaramos, para fim de participação no PREGÃO PRESENCIAL n° 026/2022, que a 
empresa abaixo discriminada, através do seu representante, devidamente identificado, 
vistoriou os locais onde serão prestados os serviços, obtendo, na oportunidade, todas 
as informações necessárias à elaboração de sua proposta, composição de seus preços, 
bem como às condições disponíveis pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro/SP, para a 
execução contratual. 
  
Identificação da Empresa Interessada  
  
Nome da empresa: _________________________________________________  
  
CNPJ:____________________________________________________________  
  
Identificação do Representante:  
  
Nome do representante:__________________________________________  
  
RG do representante: ____________________________________________  
  
CPF do representante:____________________________________________  
 
 
Cruzeiro-SP, ....... de ............... de 2022.  
  
____________________________________________  
Nome e Assinatura do Responsável 
(carimbo do responsável pela Unidade)   

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2022 
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