Edital de Concurso

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/GAP-GW/2019

Processo nº 67542.022229/2019-67
OBJETO: Cadastro e Seleção de empresa ESCO (Energy Service Company) ou Empresa de
Engenharia habilitada para prestar serviços especializados na elaboração de diagnóstico
energético contemplando fontes incentivadas, especificamente Usina Fotovoltaica (UFV), e
execução de todas atividades necessárias à implantação do Programa de Eficiência Energética
(PEE), segundo os Procedimentos do Programa de Eficiência Energética (PROPEE), de forma a
viabilizar a participação do Grupamento de Apoio de Guaratinguetá e Unidades Apoiadas em
Chamadas Públicas de Projetos de Eficiência Energética (CPP) de Empresas de Distribuição de
Energia Elétrica, conforme especificações constantes no Projeto Básico – ANEXO I
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MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETÁ
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/GAP-GW/2019
2019
(Processo
Processo Administrativo n.° 67542.022229/2019-67)
Torna-se
se público, para conhecimento dos interessados, que a União, Ministério da Defesa,
representada pelo Grupamento de Apoio de Guaratinguetá (GAP-GW),, por meio da Divisão de
Obtenção e Contratos, sediada na Avenida Brigadeiro Adhemar Lyrio, s/nº, Pedregulho,
Guaratinguetá-SP, por intermédio da sua Comissão Especial de Licitações, designada através da
Portaria GAP-GW Nº 1/DO-1,
1, de 05 de agosto de 2019,, publicada no Bol. Int. 1152, de 15 de
agosto de 2019, realizará licitação, na modalidade CONCURSO,
CONCURSO do tipo melhor técnica, nos
termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, da Lei de Diretrizes Orçamentárias
vigente, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto nº 7.746, de 05 de junho de
2012, do Decreto n. 7.983, de 08 de abril de 2013, da Instruçã
Instruçãoo Normativa SLTI/MPOG nº 1, de
19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, e,
ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.
HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO
A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E O E
ENVELOPE
E CONTENDO A
PROPOSTA:

1.

Até às 08:30
0 horas, do dia 06 de janeiro de 2020,, no endereço Av. Brigadeiro
Adhemar Lyrio, s/nº, Guaratinguetá
Guaratinguetá-SP – CEP: 12.510-020 – Telefone (12) 2131
21317441/2131-7440 para entrega dos Envelopes nº 01,, com os DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO, e nº 02, com a PROPOSTA.

1.1.

2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA

Às 08:30
0 horas, do dia 06 de janeiro de 2020, na Sala
ala de reuniões do
Comando do Grupamento de Apoio de Guaratinguetá, localizado no endereço Av.
Brigadeiro Adhemar Lyrio, s/nº, Guaratinguetá-SP
Guaratinguetá
– CEP: 12.510
12.510-020 terá início à
sessão, prosseguindo-se
se com o credenciamento dos participantes e a abertu
abertura dos envelopes
contendo a documentação de habilitação e a realização de consulta “online” ao SICAF.

2.1.

Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta deverão ser
entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e
identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, os seguintes dizeres:

2.2.
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ENVELOPE Nº 1
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETÁ
CONCURSO Nº 001/GAP-GW/2019
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

ENVELOPE Nº 2
PROPOSTA
GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETÁ
CONCURSO Nº 001/GAP-GW/2019
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

2.3.
Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar
seus representantes legais para entregar os envelopes com a documentação de habilitação e
proposta, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega,
atentando para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste
Edital. A correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão
de Licitação no endereço indicado no Item 1 deste Edital e conter os dois envelopes acima
mencionados, com antecedência mínima de 1 (uma) hora do momento marcado para
abertura da sessão pública.

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento
licitatório deverão estar devidamente representados por:
3.1.

3.1.1.
Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou
outro documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no
caso de empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição
de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social
em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no
caso de sociedades cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar
expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de
tal investidura;
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Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar
instrumento particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se
manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação,
acompanhado de documento de identificação oficial e do registro comercial, no caso
de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades
comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de
documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no
caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de
fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas;
3.1.2.

Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa

3.2.

licitante.

4. OBJETO
4.1. A presente licitação tem por objeto cadastro e seleção de empresa ESCO (Energy

Service Company) ou Empresa de Engenharia habilitada para prestar serviços
especializados na elaboração de diagnóstico energético contemplando fontes
incentivadas, especificamente Usina Fotovoltaica (UFV), e execução de todas atividades
necessárias à implantação do Programa de Eficiência Energética (PEE), segundo os
Procedimentos do Programa de Eficiência Energética (PROPEE), de forma a viabilizar a
participação do Grupamento de Apoio de Guaratinguetá e Unidades Apoiadas em
Chamadas Públicas de Projetos de Eficiência Energética (CPP) de Empresas de
Distribuição de Energia Elétrica, conforme especificações constantes no Projeto Básico
– ANEXO I, que é parte integrante deste Edital.

5.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas para atender a esta licitação serão, na sua totalidade, dispendidas
pelas concessionárias de energia e/ou ANEEL, de acordo com as previsões constantes nas
chamadas públicas/editais de Projetos de Eficiência Energética e leilões de eficiência
energética da ANEEL.
5.1.

5.1.1. O desombolso citado no item anterior será realizado somente na hipótese do
Projeto de Eficiência Energética apresentado pela licitante ganhadora ser selecionado em
chamadas públicas e leilões de eficiência energética.

Caso seja de interesse da contratante, com vistas a tornar o projeto mais
competitivo para a chamada pública, poderá haver por parte da contratante contrapartida
financeira.
5.2.

5.2.1 eventuais contratapartida futuras não se reverterão à contratada e deverão
ser realizadas por meio de procedimento próprio que deverá ser submetida à análise jurídica.

6.

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
6.1.

Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja
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compatível com o objeto desta licitação.
6.2.

Não poderão participar desta licitação:
6.2.1
Interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos
administrativos, na forma da legislação vigente;
6.2.2
Entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

Interessados que estejam sob falência, em recuperação judicial ou
extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de
dissolução ou liquidação;
6.2.3

6.2.4

O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

Entidade empresarial responsável pela elaboração do projeto básico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
responsável técnico ou subcontratado;
6.2.5

6.2.6

Servidor ou dirigente deste órgão ouresponsável pela licitação; e

6.2.7
Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo
9º da Lei nº 8.666, de 1993.

7

DA HABILITAÇÃO
Participarão desta licitação entidades com credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica,
regularidade fiscal federal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, conforme
disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13, 14,18 e 43, III da Instrução Normativa SLTI/MPOG
nº 2, de 2010, bem como entidades não credenciadas no referido sistema.
7.1.

Para a habilitação regulamentada na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de
2010, o interessado deverá atender às condições exigidas para cadastramento no SICAF, até
o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.
7.2.

7.2.1.
O SICAF será utilizado para aferição da habilitação jurídica e da
regularidade fiscal federal por meio de consulta "online". A regularidade trabalhista
será aferida por meio da apresentação de Certidão emitida pelo sítio oficial do
Tribunal Superior do Trabalho, caso a informação não esteja disponível no SICAF.
7.2.2.
Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões,
quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. A
validade das certidões emitidas por meio da rede mundial de computadores (Internet)
ficará condicionada à verificação da sua legitimidade por meio de consulta “online”.
7.2.3.
Procedida a consulta, serão impressas declarações demonstrativas da
situação de cada licitante credenciado, que serão assinadas pelos membros da
Comissão de Licitação, bem como pelos representantes legais das empresas
licitantes.
7.3.
Relativamente à documentação não constante no SICAF, o licitante deverá
apresentar a seguinte documentação, no envelope nº 1:
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7.3.1.

Habilitação jurídica:
7.3.1.1.
No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público
de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
7.3.1.2.
No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de
prova da indicação dos seus administradores;
7.3.1.3.

No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão
expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas,
conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de
30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;
7.3.1.4.

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País: decreto de autorização;
7.3.1.5.

Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;
7.3.1.6.

7.3.2.

Regularidades fiscal e trabalhista:
7.3.2.1.

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

7.3.2.2.
Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS);
7.3.2.3.

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
7.3.2.4.

As licitantes deverão, também, apresentar a documentação de
regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que
serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista
alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º
do Decreto nº 8.538, de 2015.
7.3.2.5.
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7.3.3.

QualificaçãoTécnica:
Todos os licitantes, credenciados ou não no SICAF, deverão
comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio da apresentação dos
documentos que seguem, no envelope n°1.
7.3.3.1.

Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em
plena validade;
7.3.3.2.

7.3.4.

Qualificação econômico-financeira:
7.3.4.1.
Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou
liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida
pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de
validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos
de 1 (um) ano contados da data da sua apresentação;

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, vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
7.3.4.2.

O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional
de Contabilidade;
7.3.4.3.

7.3.4.3.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente,
admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações
contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o
artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei,
de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
7.3.4.4.

A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os
valores extraídos de seu balanço patrimonial ou apurados mediante consulta
“online”, no caso de empresas inscritas no SICAF:
7.3.4.5.

Ativo Circulante + Realizável em Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
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Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante
O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores
a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e
Liquidez Corrente deverá comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio
líquido) equivalente a 10 % (dez por cento) do valor total estimado da
contratação ou do item pertinente.
7.3.4.6.

7.4.
Todos os licitantes, credenciados ou não no SICAF, deverão apresentar, ainda, no
envelope nº 1:
7.4.1
Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de
qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo neste
edital.
7.5.
Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da
Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial.
7.6.
Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
7.7.
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz,
e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz.
7.8.
Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralização do recolhimento dessas contribuições.
7.9.
A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
habilitada, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
7.10.
Constatado o atendimento às exigências de habilitaçãõ fixadas do edital, o
licitante estará habilitado para a fase de classificação.

8. DA PROPOSTA

8.1.
A proposta, apresentada no envelope nº 2, será redigida no idioma pátrio,
impressa, rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da
empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:
8.1.1.

a razão social e CNPJ da empresa licitante;

8.1.2.

especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações
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constantes do Projeto Básico em consonância com o Programa de Eficiência
Energética da Aneel;
os documentos pertinentes à avaliação da melhor técnica, de acordo com o
anexo III do Projeto Básico.
8.1.3.

8.2.
O prazo de validade da proposta será de 5 (cinco) anos, contados a partir da data
de sua entrega.
8.2.1.

9.

Durante a válidade da proposta este Grupamento de Apoio poderá participar de
outras chamadas públicas da concessionária/permissionária de energia.

DA ABERTURA DOS ENVELOPES
9.1.
No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos
licitantes, a Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01
e nº 02, bem como as declarações complementares, e procederá à abertura da licitação.
9.1.1.
Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente
deles participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo
permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem
tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

As declarações complementares deverão ser entregues separadamente dos
envelopes acima mencionados e consistem nos seguintes documentos:
9.1.2.

9.1.2.1.
Declaração de que a proposta foi elaborada de forma independente,
nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02/09, conforme modelo
anexo a este edital.
9.1.2.1.1.
A ausência do documento mencionado no subitem anterior
implicará a desclassificação da proposta.
9.1.2.2.
Declaração, sob as penas da lei, de que até a data marcada para a
entrega dos envelopes, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores;
9.1.2.3.
Declaração de enquadramento da licitante como Microempresa –
ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Cooperativa equiparada – COOP,
nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007 apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de
2006.
9.1.2.3.1.
A apresentação declaração mencionada no subitem anterior
é facultativa e deverá ser entregue tão somente pelas licitantes
efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal
diferenciado e que não tenham sido alcançadas por alguma hipótese de
exclusão do tratamento jurídico diferenciado.
9.1.2.3.2.
A participação em licitação na condição de microempresa
ou empresa de pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o
enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções
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previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado. A
comissão poderá realizar diligências para verificar a veracidade da
declaração.
9.2.Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar n. 123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e
diligências para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela
ME/EPP/COOP, no exercício anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II,
da referida Lei, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma,
em caso de início de atividade no exercício considerado.
9.2.1.

Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também
abrangerá o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das
ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da
licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20%
(vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar
n° 123, de 2006;

9.2.2.

A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a
aplicação das sanções previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento
diferenciado.

9.3.
Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro
será recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos
relativos à documentação ou proposta de preços apresentadas.
9.4.
A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos
Envelopes nº 01 - Documentos de Habilitação.
O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e
pelos licitantes presentes ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se for o
caso.
9.4.1.

9.5.
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a
Comissão verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
9.5.1.

SICAF;

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
9.5.2.

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
9.5.3.

9.6.
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre
as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
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9.7.
Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.
Não ocorrendo a inabilitação por força das situações acima mencionadas,
a documentação de habilitação dos licitantes então será verificada, conforme demais
exigências previstas neste instrumento convocatório.
9.7.1.

Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para
analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e
horário em que voltará a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese, todos os
documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços,
rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão,
permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação.
9.7.2.

9.8.
Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser
aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua
desistência, ou da decisão desfavorável do recurso.
9.9.
Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os
Envelopes n° 02 - Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma
sessão, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer,
ou em ato público especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase
recursal.
9.9.1.

Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito
de recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos
licitantes presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura.

9.9.2.

Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe
desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em
razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

9.10.
As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme
item próprio deste Instrumento Convocatório.
9.11.
Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias
úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as
inabilitaram ou desclassificaram.
9.12.
Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.
9.13.

Será considerado inabilitado o licitante que:
9.13.1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no

prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua
habilitação por meio do SICAF, ressalvado o disposto quanto à comprovação
da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e
cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007.
9.13.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01.

9.14.
Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terá o prazo de
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5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do
resultado do julgamento das propostas e poderá ser prorrogado por igual período a critério
da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.
9.15.
A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, ou revogar a licitação.
9.16.
A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita
mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no
ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por
comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

10.

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
O critério de julgamento será o de MELHOR TÉCNICA, conforme disposições
contidas no Projeto Básico.

10.1.

Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os
documentos pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das
entidades licitantes. A Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender a reunião para
análise das mesmas.
10.2.

A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital.
10.3.

Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para
efeito de julgamento da proposta.
10.4.

10.5.
As propostas serão classificadas em ordem decrescente de pontuação, conforme
critérios definidos no projeto básico.
10.6.
Caso sejam identificadas propostas que obtenham pontuações idênticas, após
observados os critérios de desempate previstos no Anexo IV e no §2º do artigo 3º da Lei
8.666/93, a Comissão de Licitações convocará os licitantes para que compareçam ao sorteio
na data e horário estipulados.

Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação
poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas,
escoimadas das causas de desclassificação.
10.7.

10.8.

Será desclassificada a proposta que:
10.8.1.

não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades
ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

10.8.2.

10.8.3.

não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou
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anexos e nos programas de eficiência energética da ANELL;
não apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de
que trata a Instrução Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, conforme modelo anexo a este edital.

10.8.4.

10.9.

Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a
proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

10.10.
Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes
para apresentação de recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será
comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo.

Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os
recursos interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para
homologação do resultado do certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do
objeto licitado ao licitante vencedor.
10.11.

10.12.
A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante
publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público
em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos
interessados e lavrada em ata.
10.13.

11.

O resultado do certame será divulgado no Diário Oficial da União.

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11.1.

A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e
julgamento das propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de
1993.

11.2.
Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada
aos interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos.
11.3.
O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas
terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões
de interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva.
11.4.
Os recursos deverão ser encaminhados para a Divisão de Obtenção e Contratos do
Grupamento de Apoio de Guaratinguetá, instalada no endereço instalada no endereço
Alameda São Paulo, Av. Brigadeiro Adhemar Lyrio s/nº Pedregulho – GuaratinguetáSP, CEP 12.510-020.
11.5.
O recurso será dirigido ao Ordenador de Despesas, por intermédio do Presidente
da Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do
recurso, sob pena de responsabilidade.
11.6.

Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
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12. DO TERMO DE CONTRATO
12.1.

Após a homologação da licitação,será firmado Termo de Contrato.
12.1.1.
O contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogáveis por
iguais e sucessivos períodos, limitada a sessenta meses, conforme preceitua inciso II
do art. 57 da Lei nº 8.666/93.
12.1.2.
O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da
data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
12.1.3.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou
entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá
encaminhá-lo para assinatura do adjudicatário, mediante correspondência postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no
prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
12.1.4.
O prazo para assinatura e devolução do Termo de Contrato poderá ser
prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita
pela Administração.

13.

DO REAJUSTE
13.1.
As regras acerca de reajuste e valor referente ao projeto de eficiência energética
são aquelas previstas nos editais de chamada pública das concessionárias de energia e leilões
de eficiência energética da ANEEL.

14. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
14.1.
Caso o projeto de eficiência energética seja selecionado em chamadas públicas
das concessionárias/permissionárias de energia, a forma de execução, bem como os critérios
de recebimento e aceitação do objeto serão aqueles previstos no edital que o projeto for
declarado vencedor.

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
15.1.
As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste Edital e
seus anexos, na proposta apresentada e no Projeto Básico.

16. DO PAGAMENTO
16.1. O pagamento será efetuado pela Concessionária/permissionária de Energia, caso
o projeto de eficiência energética apresentado pela ganhadora seja selecionado.
16.2. As condições de pagamento, o percentual financeiro devido à ganhadora e o
cronograma físico-financeiro obedecerão ao disposto nos editais de chamadas
públicas das concessionárias/permissionárias de energia.

Edital de Concurso

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1.
Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a Contratada
que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação; ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar na execução do contrato;
comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não mantiver a proposta;
17.2.
A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
17.2.1.
advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante;
17.2.2.
multa moratória de até 0,05 % (cinco centésimos por cento) por dia de
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 40
(quarenta) dias;
17.2.2.1. em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação
da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á
multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso
superior a 40 (quarenta) dias autorizará a Administração contratante a
promover a rescisão do contrato;
17.2.2.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão
consideradas independentes entre si.
17.2.3.
multa compensatória de até 5 % (vinte por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecução total do objeto;
17.2.3.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação
inadimplida;
17.2.4.
suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
17.2.5.
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos
causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior;
17.3.
A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.
17.4.
A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do
contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.
17.5.
Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a
Contratada que:
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17.5.1.
tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
17.5.2.

tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

17.5.3.
demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
17.6.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de
1999.
17.7.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
17.8.
As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
17.8.1.
Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo
máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada
pela autoridade competente.
17.9.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

17.10.
As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis

18. DA IMPUGNAÇÃO
18.1.
Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração,
o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com
as propostas, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal
comunicação não terá efeito de recurso.
18.2.
A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar
do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
18.3.
Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicação da Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis
antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração
julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade
prevista no § 1o do art. 113 da referida Lei.
18.4.
A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
pregao.gapgw@fab.mil.br ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Alameda São
Paulo, Av. Brigadeiro Adhemar Lyrio s/nº Pedregulho – Guaratinguetá-SP, CEP
12.510-020, do Grupamento de Apoio de Guaratinguetá.
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19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1.
A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
19.2.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

19.3.
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
19.4.
A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das
condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da
obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas.
19.5.
Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo
instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
19.6.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde
que não haja comunicação da Comissão em sentido contrário.
19.7.
No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
19.8.
É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da
sessão pública.
19.9.
As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes
Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e serviços de engenharia.
19.10.
As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
19.11.
Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de seus
anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos
termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.
19.12.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração.
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19.13.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os
princípios da isonomia e do interesse público.
19.14.
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.
19.15.
Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei
n. 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis.
19.16.
O
Edital
está
disponibilizado,
na
íntegra,
no
endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br e também poderá ser lido e/ou obtido no endereço
Alameda São Paulo, Av. Brigadeiro Adhemar Lyrio s/nº Pedregulho – GuaratinguetáSP, CEP 12.510-020, Divisão de Obtenção e Contratos do GAP-GW, nos dias úteis, no
horário das 08:30 horas às 11:30 horas (segunda a sexta-feira), mesmo endereço e período
no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados.
19.17.
O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção
Judiciária de Guaratinguetá-SP - Justiça Federal, com exclusão de qualquer outro.
19.18.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
19.18.1. ANEXO I – Projeto Básico e seus anexos;
19.18.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato;
19.18.3. ANEXO III – Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no
inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal;
19.18.4. ANEXO IV – Modelos de declaração de elaboração independente de
proposta;
19.18.5. ANEXO V - Modelo de declaração de inexistência de fato
superveniente impeditivo da habilitação;
19.18.6. ANEXO VI - Modelo de declaração de microempresa, de empresa de
pequeno porte, ou de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de
2007;

Data conforme assinatura digital

Responsável pela elaboração:

JOSÉ MAURÍCIO JUSTO DA SILVA JUNIOR Maj Int
Presidente da Comissão Especial de Licitações
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Aprovo:
SILVIA VEIGA BRITO Ten Cel Int
Ordenador de Despesas do GAP-GW
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ANEXO I – Projeto Básico

PROJETO BÁSICO

ACOSTADO AOS AUTOS
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ANEXO II
MODELO DE MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETÁ

TERMO DE CONTRATO DE PROJETO DE
EFICIÊNCIA ENERGÉTICANº ......../___, QUE
FAZEM ENTRE SI
O GRUPAMENTO DE
APOIO DE GUARATINGUETÁ E A EMPRESA
.............................................................
A União, por intermédio do Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica, representada pelo
GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETÁ, sediada na Av. Brigadeiro Adhemar
Lyrio, s/nº, bairro Pedregulho, CEP 12510-020, na cidade de Guaratinguetá, Estado de São Paulo,
inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.429/0181-58, neste ato representado pelo Ordenador de
Despesas, SILVIA VEIGA BRITO Ten Cel Int, designado para função pelo Boletim n°
,
inscrito no CPF nº
, portador da Carteira de Identidade nº .
– COMAER,
doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) ..............................inscrito(a) no CNPJ/MF sob o
nº ............................, sediado(a) na ..................................., em .............................doravante
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da
Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº .........................,
tendo em vista o que consta no Processo nº 67542.022229/2019-67 e em observância às
disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e
do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, bem como da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02,
de 30 de Abril de 2008 ou SEGES/MP nº 5, de 25 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente da CONCURSO nº 001/GAP-GW/2019, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente contrato, em regime de execução indireta, decorrente do CONCURSO n.º 001/GAPGW/2019, tem por objeto cadastro e seleção de empresa ESCO (Energy Service Company) ou
Empresa de Engenharia habilitada para prestar serviços especializados na elaboração de
diagnóstico energético contemplando fontes incentivadas, especificamente Usina Fotovoltaica
(UFV), e execução de todas as atividades necessárias a implantação do Programa de Eficiência
Energética (PEE), segundo os Procedimentos do Programa de Eficiência Energética (PROPEE), de
forma a viabilizar a participação do Grupamento de Apoio de Guaratinguetá e Unidades Apoiadas
em Chamadas Públicas de Projetos de Eficiência Energética (CPP) de Empresas de Distribuição de
Energia Elétrica e em Leilões de Eficiência Energética.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
A CONTRATADA se obriga a prestar para a CONTRATANTE os serviços ora
contratados, dentro do horário e condições determinadas pela GAP-GW, obedecendo às
cláusulas constantes deste contrato, bem como as condições estabelecidas no Concurso n.º
001/GAP-GW/2019, e em sua proposta datada de ..___________ XXX.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
As condições de prestação dos serviços são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo I.
CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO
O contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos
períodos, limitada a sessenta meses, conforme preceitua inciso II do art. 57 da Lei nº
8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
As condições afetas ao recebimento dos serviços decorrentes do projeto de eficiência
energética apresentado pela contratada serão aquelas previstas nos editais de chamadas
públicas das concecionárias de energia e leilões de eficiência energética da ANEEL, caso o
projeto seja selecionado.
CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO
O percentual financeiro devido à ganhadora e cronograma de físico-financeiro obedecerá ao
disposto nos editais de chamadas públicas das concessionárias de energia e leilões de eficiência
energética da ANEEL.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
7.1 O pagamento será efetuado por intermédio dos recursos financeiros obtidos na Chamada
Pública ofertada pela Concessionária de Energia, caso o projeto de eficiência energética
apresentado pela ganhadora seja selecionado.
7.2 As condições de pagamento obedecerão ao disposto nos editais de chamadas públicas das
concessionárias de energia e leilões de eficiência energética da ANEEL.
7.3 A contagem do prazo para início dos desembolsos se dará quando da publicação do Termo de
Cooperação Técnica, assinado entre o GAP-GW e a concessionária/permissionária, no Diário
Oficial.
7.4 O Valor para pagamento à Contratada está inserido na verba a ser obtida junto a
concessionária/ permissionária para o Programa de Eficiência Energética do GAP-GW, nos termos
das Chamadas Públicas PEE da distribuidora, a serem publicadas durante a vigência do contrato,
não havendo necessidade de desembolso financeiro pelo GAP-GW.
7.5 Na hipótese de o COMAER não ser classificado, na Chamada Pública da
concessionária/permissionária, por razões decorrentes de condições afetas à “proposta de projeto” e
em qualquer outra não conformidade referente à mesma, não haverá pagamento à empresa pelo
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serviço prestado. Portanto, não haverá ônus financeiro para o COMAER, caso o projeto não seja
classificado.
7.6 Para os casos em que a gestão financeira do PEE for do GAP, os desembolsos somente serão
iniciados/ continuados à medida que a distribuidora disponibilize os recursos ao GAP-GW,que os
repassará para os pagamentos à Contratada, bem como aos fornecedores dos equipamentos,
materiais e instalações, conforme Termo de Cooperação Técnica assinado pelas partes.
7.7 Os pagamentos à contratada dar-se-ão conforme a seguinte previsão, mediante o cumprimento
das etapas por parte da Contratada e apresentação da nota fiscal correspondente das seguintes
etapas: diagnóstico energético, medição e verificação do sistema atual e do sistema novo,
fiscalização e gestão e treinamento.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 Executar os serviços conforme Projeto Básico e condições do contrato e da proposta da
Contratada, com a alocação de dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contraturais, além do fornecimento dos materiais e os equipamentos, ferramentas necessárias, na
qualidade e nas quantidades necessárias à sua execução.
8.2 Todos os custos com os serviços, bem como com deslocamentos, hospedagem, alimentação,
etc, necessários para a Contratada solucionar problemas inerentes aos serviços, não serão
ressarcidos pelo GAP-GW. Todas essas despesas são de responsabilidade da CONTRATADA.
8.3 Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução
do objeto do contrato, ainda que não previstos neste instrumento para sua execução, correrão por
conta exclusiva da CONTRATADA.
8.4 A CONTRATADA cederá ao GAP-GW os direitos patrimoniais do produto deste
CONTRATO, bem como a ele relativos, para sua utilização no âmbito da finalidade da
participação do GAP-GW no Programa de Eficiência Energética, em conformidade com seus
respectivos editais.
8.5 Emitir Anotação de Responsabilidade Técnica do Programa de Eficiência Energética para
garanti a responsabilidade técnica em todo programa, inclusive sobre as especificações de
materiais, de equipamentos e de serviços, bem como de sua fiscalização e de sua execução,
assumindo todas as consequências técnicas, legais, administrativas e financeiras advindas do
cálculo/definição da Relação Custo-Benefício (RCB) apresentadas na Chamada Pública.
8.6 Responsabilizar-se por imprimir e/ou digitalizar e entregar na Concessionária/permissionária
todos os documentos informados no edital da Chamada Pública de Projetos, dentro dos prazos
definidos.
8.7 Realizar o levantamento e a medição dos sistemas consumidores de energia elétrica, após sua
modernização, a fim de mitigar riscos de problemas futuros.
8.8 Assessorar o GAP-GW durante todo o processo, isto é, desde a elaboração do diagnóstico até a
conclusão de todas as melhorias identificadas no estudo.
8.9 Emitir certificado ao final de cada etapa no qual atestará que a equipe de acompanhamento do
serviço contratado participou de todas as fases do processo da execução do projeto.
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8.10 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pela Administração, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados.
8.11 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando o GAPGW autorizado a descontar garantia, caso exigida, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos.
8.12 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e as determinações em vigor.
8.13 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá,
além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, quando for o caso.
8.14 Apresentar ao GAP-GW, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão na Guarnição para execução do serviço.
8.15 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e
as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à
Contratante.
8.16 Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatiblidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
8.17 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato.
8.18 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja
satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do §1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
8.19 Ceder os direitos patrimôniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a
administração possa utilizá-lo de acordo com previsto neste projeto básico, nos termos do artigo
111 da Lei nº 8.666, de 1993.
8.20 Quando o projeto se referir à obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio,
a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de
informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de
qualquer natureza e aplicação da obra.
8.21 Ceder o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizada, logo após o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizá-los sem
limitações.
8.22 Ceder os direitos autorais da solução, do pojeto, de suas especificações técnicas, da
documentação produzida e congêneres, e aos demais produtos gerados na execução do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem
que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis
e penais cabíveis.
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8.23 Possuir qualificação para o exercício das atividades que lhe forem confiadas, tendo em vista a
complexidade das atividades a serem desenvolvidas.
8.24 Comprovar vínculo com os profissionais, mediante cópia da carteira de trabalh ou contrato de
prestação de serviço ou contrato social na hipótese de sócio da empresa, por ocasião da assinatura
do contrato, visando evitar a terceirização das atividades.
8.25 Fornecer, a qualquer momento, todas as informações de interesse para a execução dos
serviços, que a CONRATANTE julgar necessárias conhecer ou analisar.
8.26 A CONTRATADA e seus empregados obrigar-se-ão a manter, mesmo após o término a
vigência contratual, a mais absoluta confidencialidade sobre dados e informações disponibilizados
ou conhecidos em deorrência da prestação de serviços objetos desta Contratação, bem como tratálos como matéria sigilosa.
8.27 A CONTRATADA e seus empregados deverão obedecer às normas sobre confidencialidade e
segurança, internas e externas, adotadas pelo GAP-GWalém das Cláusulas específcias constantes
neste instumento contratual.
8.28 A violação das condições estabelecidas neste item ensejará a rescisão do contrato, sem
prejuízo das demais penalidades cabíveis, previstas em lei.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1 Quando previsto no respectivo Edital de Chamada Pública e/ou Termo de Cooperação, firmado
entre o GAP-GW e a concessionária/permissionária, efetuar o pagamento à empresa pelos serviços
contratados, conforme descrito em contrato.
9.2 Prestar as informações e os esclarecimentos e entregar os documentos, porventura solicitados
pela administração para a perfeita execução contratual.
9.3 Comunicar à empresa quaisquer ocorrências relacionadas à execução dos serviços.
9.4 O GAP-GW reserva-se o direito de exercer, quando lhe convier, fiscalização sobre a execução
dos serviços contratados, e ainda aplicar as penalidades cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL
Será dispensada a prestação de garantia contratual nos termos do artigo 56 da Lei Federal
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização obedecerá ao disposto nos editais de chamadas públicas das concessionárias de
energia e leilões de eficiência energética da ANEEL.
CLÁUSULA DÉCIMA
PENALIDADES

SEGUNDA

São aquelas definidas no edital.

–

DAS

SANÇÕES

ADMINISTRATIVAS

E
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
As condições de rescisão contratual encontram-se relacionadas nos artigos 77 a 80 da Lei n.º
8.666/93, sendo que, conforme o disposto no inciso IX do artigo 55 da Lei nº 8666/93. A
CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão
administrativa prevista no artigo 77, do referido Diploma Legal.
Parágrafo Primeiro – A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei
n° 8.666/93 ensejará a rescisão do presente contrato.
Parágrafo Segundo – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos
autos do processo, assegurados o contraditório e a ampladefesa.
Parágrafo Terceiro – A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente.
Parágrafo Quarto – A rescisão determinada por ato unilateral e escrito da
CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78 da Lei n°
8.666/93, acarreta as conseqüências previstas nas alíneas “a” a “d” das ocorrências
supracitadas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Os empregados da CONTRATADA, envolvidos na execução dos serviços objeto deste
contrato, não terão qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE, incumbindo
exclusivamente a CONTRATADA, todos e quaisquer pagamentos e ônus decorrentes desta
contratação, necessários à prestação dos serviços, a qual caberá ainda, inteira
responsabilidade referente às obrigações e responsabilidades patronais, administrativas e
trabalhistas, tributárias, leis sociais, previdenciárias, administrativas, e as relativas a seguros
para os empregados designados à execução dos serviços, ficando responsável, também, por
danos ou prejuízos causados a terceiros.
Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pela honestidade
de seus empregados e indenizará quaisquer prejuízos que eventualmente venham a ser
causados pelos mesmos a bens da GAP-GWe a terceiros.
Parágrafo Segundo – Referentemente a eventuais reclamatórias trabalhistas por empregados
da CONTRATADA, em que haja sentença condenatória à CONTRATANTE, fica
estabelecido que todos os valores daí decorrentes serão, de imediato, descontados das faturas
a serem pagas à CONTRATADA.
Parágrafo Terceiro – No caso de extinção do contrato, a CONTRATADA obriga-se a
ressarcir, à GAP-GW, no prazo improrrogável de vinte e quatro (24) horas, contados da
apresentação da conta judicial, os valores decorrentes de condenação trabalhista e demais
custasprocessuais.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para atender a esta licitação serão, na sua totalidade, dispendidas pelas concessionárias
de energia e/ou ANEEL, de acordo com as previsões constantes nas chamadas públicas/editais de
Projetos de Eficiência Energética e leilões de eficiência energética da ANEEL.
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O desombolso citado no item anterior será realizado somente na hipótese do Projeto de Eficiência
Energética apresentado pela licitante ganhadora ser selecionado em chamadas públicas e leilões de
eficiência energética.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO
O presente contrato será publicado, por extrato, no Diário Oficial da União, nos termos do
parágrafo único do Art. 61 da Lei n. º 8.666/93, correndo as despesas por conta da
CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serõa decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na
Lei nº 8.666 de 1993, demais normas federais aplicáveis e, subsidiriamente, segundo as
disposições contidas na Lei 8.078 de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e
princípios gerais dos contratos.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
Nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal e artigo 55, § 2.º, da Lei Federal
n.º 8.666/93, fica eleito o foro da Justiça Federal de Guaratinguetá, Seção Judiciária do
Estado do RORAIMA, para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências que se originarem,
porventura, do presente contrato, renunciando, as partes, a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E, para firmeza e como prova do contratado, é lavrado o presente instrumento, o qual, depois
de lido e achado conforme, é assinado, em duas (02) vias de igual teor e forma, pelas partes
CONTRATANTES e pelas duas (02) testemunhas abaixo firmadas, para que surta os seus
efeitos jurídicos e legais.
Guaratinguetá, XX de XXX de___.
Pela CONTRATANTE:
_________________________________________________
SILVIA VEIGA BRITO Ten Cel Int
Ordenador de Despesas
CPF:
Pela CONTRATADA:
____________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Representante Legal
TESTEMUNHAS:

__________________________________________________
WILLIAM MARTINS DA SILVA Cap Int
Agente de Controle Interno
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CPF:

______________________________________
Fiscal Titular
CPF:
Nome:

______________________________________
Fiscal Substituto
CPF:
Nome:

______________________________________
Testemunha da Empresa
CPF:
Nome:
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII
DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
CONCURSO Nº 001/GAP-GW/2019

...................................................................(Razão Social), inscrita no CNPJ sob o n°
..........................................., por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a).........................................................................................................................
portador(a) da Carteira de Identidade - RG nº................................................. e do CPF
nº...................................DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V,
art. 27, da Lei federal n° 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da
Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
Local,..............de...................de 20....

.........................................................................................................
(assinatura do representante legal)
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação da Licitação)
(Identificação completa do representante da licitante), como representante
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado
Licitante, para fins do disposto no Edital de Concurso n.º ......, declara, sob as penas da lei,
em especial o art. 229 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar do Concurso n.º ....... foi elaborada de
maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato do Concurso n.º ........, por qualquer meio ou por
qualquerpessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Concurso n.º........
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato
do Concurso n.º ............, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato do Concurso n.º ........ quanto a participar
ou não da referida licitação;
(d) queoconteúdodapropostaapresentadaparaparticipardoConcurson.º ................. não
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato do Concurso n.º ............ antes da adjudicação do
objeto da referida licitação;
(e) queoconteúdodapropostaapresentadaparaparticipardoConcurson.º ................. não
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante do Grupamento de Apoio de Guaratinguetá - GAP-GW antes da
abertura oficial das propostas; e
(f) que está ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações parafirmá-la.

_

_

, em

de

_ de___.

_
_
_
Representante legal da licitante, no âmbito do Concurso n.º ..........
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES
Ref.: (identificação da licitação)

(RazãoSocial/NomedaLicitante)_
CNPJ/CPF

_

n.º:

_
_

sediada

(endereço

, inscritono
completo)

,por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

_,portador(a)daCarteiradeIdentidaden.º_
doCPFn.º

e

, sob as penas da Lei, DECLARA:

b)

que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrênciasposteriores.

c)

para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseisanos.

d)

para fins do disposto no artigo 7º do Decreto nº 7.203 de 04 de junho de 2010, que não
é familiar de agente público que exerça cargo em comissão ou função de confiança no
GAP-GW.

Ressalva:

emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

,

de

_
(representantelegal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

_

_ de ___.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

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, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a participar da
CONCURSO Nº 001/GAP-GW/2019, realizada pelo Grupamento de Apoio de Guaratinguetá.

____________________________________________________
(Assinatura do representante legal)
Nome:
RG nº:

