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EDITAL Nº 002/2018 de 30/10/2018 – 
CA/COOPESMA 

Edital de instrução do Procedimento 
Simplificado de Contratação de empresa para 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA 
DE GERAÇÃO DE ENERGIA BASEADO EM 
FONTE FOTOVOLTAICA, a ser instalado na 
Instituição de Ensino “Escola Alternativa Lago 
dos Cisnes”. 

 

A COOPERATIVA EDUCACIONAL DE SÃO MATEUS – COOPESMA, pessoa jurídica de direito 
privado, localizada na Rua Izaltino Ferreira Eiriz, Nº 319, bairro Lago dos Cisnes, na Cidade de 
São Mateus, CEP 29.936-702, Estado do Espírito Santo, inscrito no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 39.381.041/0001-00, neste edital 
denominada COOPESMA, mediante o comitê especial, designado pela resolução 003 de 
11/10/2018 – CA/COOPESMA, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
realizará no dia 20 de novembro de 2018, às 14:30 horas, no auditório da Escola Alternativa, 
o Procedimento Simplificado de Contratação, tipo e julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, 
para seleção de empresa especializada para FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE 
GERAÇÃO DE ENERGIA BASEADO EM FONTE FOTOVOLTAICA, sendo que o credenciamento 
iniciar-se-á 30 (trinta) minutos antes do horário marcado para abertura da sessão. 

I - DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente edital é a seleção de empresa especializada para execução dos 
serviços de elaboração de projeto executivo, fornecimento de insumos, materiais, 
componentes, peças e equipamentos necessários à implantação do projeto, instalação da 
Estação Fotovoltaica e obtenção da aprovação do projeto junto à concessionária local, de 
Sistema de Geração de Energia Baseado em Fonte Fotovoltaica que será instalado na 
instituição de ensino “Escola Alternativa Lago dos Cisnes”, em conformidade com os termos 
e condições nele estipulados e anexos. 

II - DA PARTICIPAÇÃO NO PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO DE CONTRATAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste Procedimento Simplificado de Contratação empresas que 
explorem comercialmente ramo de atividade compatível com o objeto deste processo e que 
atendam às condições exigidas no presente edital e seus anexos. 

III - DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 

3.1. Os proponentes interessados deverão se apresentar para credenciamento junto ao 
comitê responsável pela condução do Procedimento Simplificado de Contratação por um 
único representante, devidamente munido de documento que o credencie a participar do 
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certame, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega do 
envelope, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente. 

3.2. O credenciamento far-se-á através de instrumento público de procuração ou 
instrumento particular com firma reconhecida, acompanhado do estatuto ou contrato social, 
para fins de comprovação de poderes para subscrevê-lo, com poderes para representar e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. 

3.3. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, 
deverá apresentar cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos, e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura, dispensada, neste caso, a apresentação de procuração. 

IV - DA SESSÃO PARA RECEBIMENTO DO ENVELOPE DE PROPOSTA 

4.1. Na data, local e horário aprazados, constantes do preâmbulo do presente edital, 
antes do início da sessão, o interessado ou seu representante legal deve credenciar- se junto 
à Comissão do Procedimento Simplificado de Contratação na forma da CLÁUSULA TERCEIRA. 

4.2. Aberta a sessão, os proponentes credenciados apresentarão o envelope de proposta 
de preços (ENVELOPE Nº 1) momento em que, dar-se-á início à fase de classificação com a 
abertura do ENVELOPE Nº 1. 

4.3. Declarada a abertura da sessão pelo Coordenador da Comissão do Procedimento 
Simplificado de Contratação, não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se início 
ao recebimento dos envelopes dos proponentes credenciados na forma da CLÁUSULA 
TERCEIRA. 

V - DAS PROPOSTAS 

5.1. Os proponentes deverão apresentar envelope fechado, tendo na parte frontal, os 
seguintes dizeres: 

À COOPERATIVA EDUCACIONAL DE SÃO MATEUS – COOPESMA  
PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO DE CONTRATAÇÃO Nº 001/2018 

ENVELOPE "1" - PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.2. A proposta deverá, obrigatoriamente, atender aos seguintes requisitos: 

a) Ser digitada ou impressa através de edição eletrônica de textos, em uma via, em 
papel timbrado da empresa licitante, contendo a razão social, o CNPJ, os números 
dos telefones, sítio na Internet, e-mail, se houver, e o respectivo endereço com CEP, 
sem alternativas, rasuras, emendas ou entrelinhas; 

b) Apresentar a planilha de preços prevista neste item devidamente preenchida; 

 

PLANILHA DE PREÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO (%) PREÇO 
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PROPOSTO 

1 Aprovação de Projeto Executivo pela COOPESMA 3,00%  
2 Construção da Sala de Painéis 5,00%  
3 Adequação do Cubículo de Medição 2,00%  
4 Fornecimento e Instalação de Equipamentos    
4.1 Placas 58,00%  
4.2 Painel de Distribuição 2,00%  
4.3 Inversores 15,00%  
5 Comissionamento do Sistema 10,00%  
6 Aprovação do Ponto de Conexão pela Concessionária 5,00%  

Total 100,00%  

 

5.3. A planilha de preços apresentada pelo proponente deverá considerar a planilha de 
prazos prevista a seguir: 

PLANILHA DE PRAZOS 

MARCO RESPONSÁVEL ETAPA PRAZO 
(dias corridos) 

1 CONTRATADA Apresentação do projeto executivo à COOPESMA 15 

2 COOPESMA Aprovar projeto 7 

3 CONTRATADA Obter parecer de acesso junto a Concessionária 15 

4 CONTRATADA Concluir a implantação da obra 30 

5 CONTRATADA Providenciar vistoria do Sistema e obter junto a 
Concessionária a aprovação do ponto de conexão  20 

Prazo Total 87 

 
5.4. O valor total da proposta deverá ser em moeda oficial do Brasil e considerar todos os 
custos e despesas diretas e indiretas para o fiel atendimento do objeto deste certame, 
incluindo impostos, fretes, taxas e demais itens indispensáveis ao bom cumprimento do 
objeto contratual. 

5.5. O proponente deverá apresentar um atestado de capacitação técnica, reconhecido 
no CREA-ES, com as mesmas características do objeto do certame, sob pena de 
desclassificação da proposta. 

5.6. O proponente deverá apresentar uma declaração da visita técnica, que ocorrerá dia 
07 de novembro, com início às 14:00h na COOPESMA, ou uma declaração de renúncia à 
visita técnica (Anexo III). 

5.7. A proposta classificada será a que apresentar o menor preço global. 

5.8. As empresas serão classificadas por ordem de menor preço global.  
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5.9. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o primeiro critério de desempate 
será o menor preço proposto para o item 4.1 – Placas. Persistindo o empate, o Coordenador 
da Comitê do Procedimento Simplificado de Contratação promoverá o sorteio entre as 
propostas empatadas. 

VI - DA DOCUMENTAÇÃO 

6.1. Somente a empresa que apresentar a melhor proposta deverá apresentar, no prazo 
de 2 (dois) dias úteis, no setor financeiro da COOPESMA, o ENVELOPE Nº 2 contendo todos 
os documentos listados nesta Cláusula, devidamente autenticados em cartório, ou cópia 
juntamente com os originais para que a Comissão possa autenticar. 

6.2. Quanto à Regularidade Fiscal: 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (Cartão CNPJ); 

b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (FAC - Ficha de Atualização 
Cadastral) ou Municipal (Alvará de Funcionamento), relativo ao domicílio ou sede da 
proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 
certame; 

c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão Conjunta perante a 
Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda Nacional, conforme 
IN/SRF Nº 574/2005; 

d) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal; 

e) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 
proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados 
com o objeto do certame; 

f) Comprovação de Regularidade perante a Fazenda Municipal - Certidão dos Tributos 
Mobiliários e Imobiliários ou UNA; 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do 
Trabalho, conforme Lei N°12.440/2011. 

6.3. Quanto à Qualificação Econômica-Financeira: 

a) Certidão negativa de pedido de falência e/ou recuperação judicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica em data não superior a 30 (trinta) dias da data 
da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento. 

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira 
do proponente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 

c) Apresentação da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) do último exercício 
social; 

d) Os documentos previstos nas alíneas "b" e "c" deverão conter as assinaturas dos 
sócios e do contador; 

e) Fica obrigado o proponente ou contador apresentar os cálculos dos índices de 



 
 

5 
 

liquidez previamente extraídos das demonstrações contábeis, visto que serão 
aferidos pela Comissão para confirmar a boa situação financeira da empresa; 

f) Os Indicadores que deverão ser apresentados para fins de comprovação da boa 
situação financeira da empresa são: 

I.1 Índice de Liquidez Corrente - LC igual ou superior a 1,00 
I.2 Índice de Liquidez Geral - LG igual ou superior a 1,00 
I.3 Índice de Solvência Geral - SG igual ou superior a 1,00 

6.4. Quanto à Capacidade Técnica: 

a) Certidão de registro e Quitação no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA), da empresa e de seus responsáveis técnicos, com validade na data do 
certame. 

b) Comprovação da empresa proponente que possuir em seu quadro permanente na 
data prevista para apresentação da proposta, profissional de nível superior, 
legalmente habilitado e reconhecido pelo CREA-ES. 

c) Comprovação do vínculo empregatício com a proponente - Poderá ser efetuada por 
intermédio do Contrato Social, se sócio ou da Carteira de Trabalho ou Contrato de 
Trabalho ou pela Certidão de Registro da proponente no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia - CREA, se nela constar o nome do profissional indicado. 

6.5. Empresa Habilitada 

6.5.1. Será declarada vencedora pela Comissão do Procedimento Simplificado de 
Contratação a proponente que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL e atender todas as 
exigências quanto à documentação previstas nos itens 6.2, 6.3 e 6.4 deste edital. 

6.5.2. Se a proponente que apresentar o menor preço global não atender às exigências de 
habilitação, será solicitada para examinar a documentação das proponentes das ofertas 
subseqüentes, na ordem de classificação, até o encontro de uma proposta que atenda a 
todas as exigências do edital, sendo a respectiva proponente declarada vencedora e a ela 
feita à adjudicação do objeto deste procedimento. 

6.5.3. A Comissão do Procedimento Simplificado de Contratação poderá promover 
diligências a qualquer momento para verificar a veracidade da documentação apresentada 
pela proponente declarada vencedora. 

VII - DA ADJUDICAÇÃO 

7.1. Verificado o atendimento das condições de habilitação da proponente de MENOR 
PREÇO GLOBAL, esta será declarada vencedora sendo-lhe adjudicado o objeto deste 
Procedimento Simplificado. 

7.2. A proponente vencedora terá um prazo de 05 (cinco) dias para assinar o contrato. 

VIII - DA HOMOLOGAÇÃO 

8.1. A homologação, em favor da proponente adjudicada neste processo, será feita pelo 
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Presidente do Conselho de Administração da COOPESMA, após recebimento do relatório 
final do certame elaborado pela Comissão do Procedimento Simplificado de Contratação. 

IX - DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

9.1. O objeto deste contrato deverá ser executado no prazo máximo de 87 (oitenta e 
sete) dias após assinatura da Ordem de Serviço. 

X - DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. A fiscalização será exercida por prepostos da COOPESMA que serão encarregados de 
verificar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, visando assegurar que os serviços 
sejam executados atendendo ao estipulado neste Contrato, podendo, inclusive: 

10.1.1. Transmitir as instruções e determinações da COOPESMA à CONTRATADA. 

10.1.2. Sustar ou recusar qualquer serviço ou parcela executada em desacordo com este 
Contrato ou capaz de comprometer a segurança de pessoas e bens da COOPESMA ou de 
terceiros. 

10.1.3. Acompanhar a execução deste Contrato, podendo solicitar informações e 
esclarecimentos a respeito dos serviços, equipamentos e materiais a eles relacionados. 

10.2. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não exime a CONTRATADA da 
total responsabilidade pela execução dos serviços contratados. 

XI - FORMA DE PAGAMENTO 

11.1. Os pagamentos devidos serão efetuados pela COOPESMA, em reais, por meio de 
ordem de pagamento ou crédito em conta-corrente da CONTRATADA. O vencimento se dará 
no 5º (quinto) dia útil, contado da data final da entrega da nota fiscal e certificação da 
fiscalização após cada etapa constante na Planilha de Preços. 

11.2. Fica assegurado à COOPESMA o direito de deduzir do pagamento devido à 
CONTRATADA, por força deste Contrato, comunicando-lhe, em qualquer hipótese, a decisão, 
com antecedência de 5 (cinco) dias úteis, por escrito, importâncias correspondentes a: 

11.2.1. Todos os débitos a que tiver dado causa, notadamente multas de qualquer espécie e 
os decorrentes de obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas, acrescidos de 
consectários; 

11.2.2. Despesas relativas à correção de falhas; 

11.2.3. Insumos de sua responsabilidade não fornecidos; 

11.2.4. Utilização de materiais ou equipamentos da COOPESMA cujo fornecimento seja 
obrigação da CONTRATADA. 

11.3. Eventuais pagamentos efetuados a maior ou a menor pela COOPESMA serão 
devolvidos ou pagos 30 (trinta) dias após o aceite pela CONTRATADA, dos valores a serem 
devolvidos. 
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XII - OBRIGAÇÕES DA COOPESMA 

12.1. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA pelos serviços prestados 
efetivamente medidos e faturados. 

12.2. Fornecer as especificações, instruções e indicar as localizações necessárias para a 
execução completa dos serviços, consoante o Anexo I deste Contrato. 

12.2.1. Obter as Licenças de sua responsabilidade, junto às repartições competentes, 
necessárias à execução dos serviços contratados. 

12.3. Informar à CONTRATADA as alterações de horários e rotinas de trabalho. 

12.4. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, dos defeitos ou irregularidades verificados na 
execução dos serviços, fixando-lhe prazos para sua correção. 

12.5. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicação de multas, da emissão de notas 
de débitos e da suspensão da prestação de serviços. 

XIII - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1. Manter durante a execução deste Contrato, de acordo com as obrigações assumidas, 
todas as condições do processo seletivo e a regularidade perante a Justiça do Trabalho, 
periodicamente comprovada pela Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – ou Positiva 
com Efeitos de Negativa. 

13.1.1. Respeitar e cumprir as Normas Administrativas Internas em vigor na COOPESMA. 

13.1.2. Garantir que nenhum empregado de seu quadro, por ação ou omissão, oculte, 
participe da ocultação ou tolere que seja ocultado acidente de trabalho ocorrido em 
decorrência da execução deste Contrato. 

13.1.3. Emitir Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT, nas condições e prazos legais, 
em caso de acidente de trabalho ocorrido com seus empregados que laborem nas 
instalações da COOPESMA. 

13.1.4. Facilitar e não obstar a ação de fiscalização pela COOPESMA quanto ao cumprimento 
das obrigações previstas nos itens 2.1.3 da Minuta Contratual, podendo ser-lhe exigida a 
comprovação de que ela, sua subcontratada ou cessionária emitiram a Comunicação de 
Acidente do Trabalho – CAT, nas condições e nos prazos legais.  

13.2. Quanto à execução dos serviços e responsabilidade técnica:  

13.2.1. Executar os serviços ora contratados, de acordo com o Anexo nº 1 deste Contrato, 
nos prazos e condições aqui estabelecidos. 

13.2.2. Facilitar a ação da Fiscalização, fornecendo informações ou provendo acesso à 
documentação e aos serviços em execução e atendendo prontamente às observações e 
exigências por ela apresentadas. 

13.2.3. Refazer ou reparar, às suas expensas e nos prazos estipulados pela Fiscalização, todo 
e qualquer serviço realizado em desconformidade com o objeto contratual, mesmo aquele já 
registrado em Relatório de Medição. 
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13.2.4. Manter representante específico e devidamente credenciado para responder pela 
direção dos serviços perante a COOPESMA. 

13.2.4.1. O representante credenciado como profissional técnico responsável deverá 
ser aquele indicado para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional, ficando 
sua substituição sujeita, formalmente, à aprovação da COOPESMA. 

13.2.5. Garantir os serviços realizados pelo período mínimo estabelecido na legislação 
brasileira, independentemente da apresentação da garantia de cumprimento das obrigações 
contratuais oferecida e do término do Contrato, salvo se prazo maior tiver sido exigido no 
edital deste Procedimento Simplificado e/ou apresentado pela CONTRATADA durante o 
certame.  

13.2.5.1. Sendo necessário refazer o serviço, a CONTRATADA fica obrigada a realizá-lo 
nas condições contratadas, correndo por sua conta as respectivas despesas. Deixando a 
CONTRATADA de refazê-lo, a COOPESMA poderá contratar terceiro para executar o serviço, 
reconhecendo a CONTRATADA sua responsabilidade pelo ressarcimento à COOPESMA do 
valor pago ao terceiro contratado. 

13.2.6. Cumprir os preceitos legais e as decisões das autoridades constituídas, sendo a única 
responsável por sua inobservância.  

13.2.7. Responder por qualquer dano ou prejuízo causado à COOPESMA ou a terceiros, em 
decorrência da execução dos serviços previstos neste instrumento contratual, observado o 
disposto na CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – RESPONSABILIDADES DAS PARTES do Instrumento 
Contratual. 

13.2.8. Obter as licenças, autorizações, certidões e/ou outros instrumentos previstos na 
legislação, de sua responsabilidade, necessários à execução dos serviços. 

13.3. Quanto ao pessoal: 

13.3.1. Responder pela supervisão, direção técnica,  administrativa,  mão-de-obra e EPI’S  
necessárias à execução dos serviços contratados, como única e exclusiva responsável. 

13.3.1.1. Utilizar-se, exclusivamente, de seus empregados, para a realização dos 
serviços contratados. 

13.3.2. Apresentar à fiscalização da COOPESMA relação nominal de todos os empregados 
que executarão os serviços, bem como comunicar, por escrito, qualquer alteração ocorrida 
nessa relação. 

13.3.3. Obrigar ao uso, pelos seus empregados, de crachá de identificação, fornecido pela 
COOPESMA, que será devolvido ao término do Contrato ou quando o empregado for 
desligado da prestação dos serviços. 

13.3.4. A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitada, a documentação 
comprobatória do adimplemento de suas obrigações trabalhistas, contribuições 
previdenciárias e depósitos do FGTS, relativos a seus empregados. 

13.3.5. Promover a “Anotação de Responsabilidade Técnica" (ART) no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (CREA-ES), referente a este Contrato, encaminhando cópia à 
COOPESMA antes do início dos serviços, bem como comprovar à fiscalização os aditamentos 
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contratuais e demais casos previstos nas Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia (CONFEA). 

13.4. Quanto a materiais, equipamentos, máquinas, veículos, ferramentas e instalações:  

13.4.1. Disponibilizar os materiais, equipamentos, máquinas, veículos e ferramentas, 
necessários à execução de todos os serviços, conforme definido no Anexo I do Instrumento 
Contratual. 

13.4.2. Responsabilizar-se pela correta utilização, guarda e conservação dos materiais, 
equipamentos, máquinas, veículos, ferramentas e instalações disponibilizados pela 
COOPESMA bem como ressarcir extravios, danos ou depreciações não relacionadas com a 
execução do presente Contrato. 

13.4.3. Retirar seus materiais, equipamentos, máquinas, veículos e ferramentas, às suas 
expensas, após o término dos serviços ou rescisão deste Contrato, ou ainda aqueles que 
tenham sido recusados, no prazo fixado pela Fiscalização, findo o qual a COOPESMA fica com 
o direito de promover sua retirada, como lhe convier, depositando-os em mãos de terceiros 
e debitando as respectivas despesas à CONTRATADA. 

13.4.4. Carregar, transportar e descarregar os materiais, equipamentos, máquinas, veículos e 
ferramentas necessários à execução do presente Contrato, conforme definido no Anexo I 
deste edital. 

XIV - MULTAS 

14.1. Sempre após notificação escrita, e sem prejuízo da faculdade de rescindir o Contrato, 
a COOPESMA, observado o disposto no item 8.4 do Instrumento Contratual, poderá aplicar à 
CONTRATADA as seguintes multas moratórias:  

14.1.1. Pelo atraso no cumprimento de exigência contratual ou solicitação da fiscalização: 
0,2% (dois décimos por cento), por dia, incidentes sobre o valor estabelecido no item 5.1 do 
Instrumento Contratual. 

14.2. Sempre após notificação escrita, sem prejuízo da faculdade de rescindir o presente 
Contrato, observado o disposto no item 8.4 do Instrumento Contratual, a COOPESMA 
poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes multas compensatórias, respondendo ainda a 
CONTRATADA por qualquer indenização suplementar no montante equivalente ao prejuízo 
excedente que causar, na forma do Parágrafo Único, do artigo 416, do Código Civil: 

14.2.1. Pelo descumprimento, cumprimento irregular ou defeituoso de parte do objeto 
contratual: 0,5% (cinco décimos por cento), incidentes sobre o valor do Contrato. 

14.3. As penalidades estipuladas neste Contrato não excluem outras, previstas na 
legislação, não se exonerando a CONTRATADA de suas responsabilidades por perdas e danos 
causados à COOPESMA em decorrência do inadimplemento das obrigações contratuais. 

14.4. Quando a CONTRATADA for notificada de conduta passível de aplicação de multa, 
ser-lhe-á garantido prazo de 05 (cinco) dias úteis para defesa. 

XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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15.1. A participação neste Procedimento Simplificado de Contratação implica na plena 
aceitação dos termos e condições deste edital e seus anexos, bem como das normas 
administrativas vigentes. 

15.2. A CONTRATADA fica obrigada, a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor total do contrato; 

15.3. Os interessados em obter esclarecimentos sobre este edital serão atendidos no e-
mail contratacao@coopesma.com.br e  site www.coopesma.com.br. 

15.4. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar 
da data de abertura das propostas de preços. 

15.5. A Comissão do Procedimento Simplificado de Contratação poderá promover 
diligência em qualquer fase deste procedimento. 

XVI – DOS DOCUMENTOS ANEXOS 

Anexo I - Especificação Técnica 

Anexo II – Minuta de Contrato 

Anexo III – Declaração de Renúncia à Visita Técnica 
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO 

1. OBJETIVO 

1.1. Definir as características e requisitos mínimos que devem ser atendidos pelo 
proponente para instalação de Sistema de Geração de Energia baseado em fonte 
fotovoltaica na instituição de ensino “Escola Alternativa Lago dos Cisnes”. 

2. LOCALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

2.1. A COOPESMA fica localizada na Rua Izaltino Ferreira Eiriz, 319, bairro Lago dos 
Cisnes, Município de São Mateus – ES.  

3. ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO 

3.1. A CONTRATADA ficará responsável por: 

a) Realizar todos os serviços de engenharia do projeto, aquisição e construção; 
b) Realizar a solicitação de acesso para obter aprovação do projeto junto à 

concessionária de energia, atendendo ao Padrão Técnico PT.DT.PDN.03.14.012 da 
EDP; 

c) Emitir a ART do projeto; 
d) Elaborar os desenhos exigidos na solicitação de acesso junto à concessionária; 
e) Fornecer e realizar a instalação dos materiais e equipamentos necessários as 

adequações necessárias do centro de medição que sejam de responsabilidade da 
acessante (COOPESMA) perante a concessionária para a implantação do projeto. 

3.2. O planejamento para a execução da instalação deverá ser feito de forma a minimizar 
os impactos nas atividades da instituição. O ruído deverá ser minimizado durante o 
expediente escolar e as interligações que requeiram interrupções do sistema elétrico 
deverão ser informadas com antecedência de uma semana para programação interna. 

3.3. O projeto deverá ser apresentado à COOPESMA antes do início da instalação do 
Sistema onde será dado o aceite, ou não, da solução apresentada. 

3.4. A obra deverá ter a supervisão de um técnico especializado responsável pela 
implantação do Sistema. 

4. ESCOPO DA CONTRATADA 

4.1. O escopo deste contrato é composto pela elaboração dos projetos, aprovações junto 
aos órgãos competentes, fornecimento de todo o material necessário e realização de 
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adequações nas instalações elétricas e civis da Escola Alternativa de modo a torná-las aptas 
a funcionamento com o Sistema de Energia Fotovoltaico. 

4.2. Os itens que compõem o escopo são: 

a) Elaboração de projeto do Sistema Fotovoltaico; 
b) Aprovação do projeto junto à concessionária; 
c) Substituição do quadro do medidor da concessionária e adequação do cubículo para 

atender a concessionária; 
d) Elaboração do projeto de arquitetura, projeto civil (estrutural), elétrico (iluminação, 

tomada e aterramento) para sala de painéis; 
e) Construção de sala de painéis para receber os inversores, transformador (se 

aplicável), quadro de proteção do Sistema Fotovoltaico e Quadro de Distribuição 
Geral - QDG da Escola Alternativa; 

f) Adequação da distribuição geral de energia da Escola Alternativa, com fornecimento 
de quadro de distribuição geral (QDG), cabos, eletrodutos, construção de envelope e 
demais materiais necessários para a adequação; 

g) Fornecimento de todos os equipamentos necessários para instalação do Sistema 
Fotovoltaico (placas, inversores, cabos, conectores, bandejas, etc.); 

h) Comissionamento de todo o sistema; 
i) Aprovação final junto à concessionária e entrega o sistema operando sem pendências 

com toda a documentação atualizada;  
j) Treinamento para 6 (seis) pessoas, com fornecimento de material didático, sobre 

operação e manutenção do Sistema Fotovoltaico. 

5. ELABORAÇÃO DO PROJETO 

5.1. A CONTRATADA deverá apresentar o projeto do Sistema Fotovoltaico antes do início 
das obras para a aprovação da fiscalização da COOPESMA. 

5.2. O projeto deverá apresentar, minimamente, os seguintes itens: 

a) Memorial descritivo do projeto, descrevendo a forma de operação do sistema e as 
proteções existentes; 

b) Especificação de todo o material e equipamentos que serão fornecidos, incluindo 
folha de dados dos principais equipamentos; 

c) Diagrama unifilar contendo todo o sistema elétrico do ponto de entrega da 
concessionária até o quadro de distribuição geral da Escola Alternativa, incluindo este 
último. O sistema de geração fotovoltaico deverá estar conectado ao QDG e 
representado no diagrama unifilar. No diagrama unifilar deve constar ao lado da 
representação dos componentes do sistema elétrico (equipamentos, painéis, 
circuitos, dispositivos de manobra e proteção) a sua identificação (TAGs) e suas 
principais características nominais (potência, tensão, corrente); 

d) Projeto da sala de painéis e encaminhamento dos cabos da mureta de medição da 
concessionária até o QDG; 
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e) Especificação dos cabos e encaminhamento para adequar a distribuição atual da 
COOPESMA, com conexões feitas em caixa de passagem, até o QDG; 

f) Proposta de encaminhamento dos cabos do Sistema Fotovoltaico a partir das placas 
solares até a sala de painéis; 

g) Arranjo da distribuição das placas solares sobre o telhado. Neste deve ser previsto a 
forma de acesso para manutenção das placas fotovoltaicas e demais componentes 
instalados sob a cobertura da Escola Alternativa; 

h) Demais documentos que se fizerem necessários para a aprovação do projeto na 
concessionária local. 

i) Fornecer todos os projetos em arquivos editáveis. 

6. CUBÍCULO (CAIXA) DE MEDIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 

6.1. A atual caixa do medidor da concessionária está em avançado estado de corrosão e 
deverá ser substituída pela CONTRATADA.  

6.2. Os demais componentes existentes no local que se fizerem necessários para a devida 
proteção do sistema e implantação do projeto, também deverão ser substituídos. 

6.3. A CONTRATADA deverá reorganizar e identificar os cabos dentro da caixa de 
passagem existente dentro da mureta de proteção da concessionária. 

7. SALA DE PAINÉIS E ADEQUAÇÕES NO SISTEMA EXISTENTE 

7.1. A CONTRATADA deverá construir uma sala de painéis para abrigar os equipamentos 
referentes ao Sistema Fotovoltaico e o Quadro de Distribuição Geral - QDG para adequação 
da distribuição principal do sistema elétrico da Escola Alternativa. 

7.2. Na instalação atual, a distribuição dos circuitos, após passar pela medição da 
concessionária, é feito por derivações diretas nos cabos em caixa de passagem existente 
dentro da mureta de medição da concessionária. As derivações deverão ser desfeitas pela 
CONTRATADA e os cabos deverão ser emendados e estendidos da caixa de passagem, na 
mureta de medição, até o QDG na sala de painéis a ser construída. 

7.3. O aterramento existente deverá ser avaliado e, se necessário, deverá ser refeito para 
atender a sala de painéis. O cabo de aterramento, proveniente da malha de aterramento do 
sistema, deve ser conectado a uma barra de equipotencialização (BEP) no interior da sala de 
painéis. Este cabo deve ser de cobre nú, classe 2, 70mm². O invólucro de todos os 
equipamentos e painéis instalados na sala de painéis devem ser interligados à BEP. 

7.4. Os cabos para estender os circuitos de distribuição existentes da caixa de passagem 
na mureta até o QDG na sala de painéis é de responsabilidade de CONTRATADA. Para estes 
cabos, os condutores devem ser de cobre eletrolítico, classe 5, isolação EPR/HEPR 0,6/1 kV, 
cobertura PVC e identificados por anilhas nas extremidades. 

7.5. A sala de painéis deverá possuir as seguintes características: 

a) Dimensões 3,00 m x 2,80 m e altura de 2,80 m; 
b) Paredes construídas em alvenaria, revestidas com reboco e pintura acrílica branca; 
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c) Piso cimentado liso; 
d) Teto em laje pré-moldada, revestido com reboco e pintura acrílica branca; 
e) Laje coberta por telhado composto por telha de fibrocimento, tipo ondulada, para 

redução da incidência direta de sol sobre a laje; 
f) Sistema de iluminação composto por lâmpadas de LED; 
g) Porta com dimensões 0,90 m x 2,10 m de forma que possibilite a entrada e saída do 

maior equipamento sem dificuldades. A porta deverá ser fabricada em alumínio e 
possuir venezianas para possibilitar a circulação de ar; 

7.6. A sala de painéis deverá ser projetada para prover circulação de ar com a finalidade 
de refrigerar os equipamentos. 

7.7. A sala de painéis deverá possuir passagens de ar fechadas com venezianas de 
alumínio, com dimensões mínimas 1,0 m x 0,5 m, na parte inferior e parte superior em 
paredes opostas de modo a favorecer a circulação de ar.  

7.8. A sala de painéis deverá possuir uma tomada de uso geral sobre a porta de entrada 
para ligação de uma lâmpada de emergência. 

7.9. A sala de painéis deverá ser contornada internamente por canaleta com dimensões 
0,40 m x 0,40 m, ligada ao envelope para distribuição interna de cabos até os quadros e 
inversores. A canaleta deverá possuir tampa metálica em chapa de aço carbono espessura 
¼” com comprimento máximo de 1 m por peça, com cantoneiras soldadas na parte inferior 
para encaixe no vão da canaleta. A tampa deve ser revestida com pintura anti-corrosiva de 
fundo e pintura de acabamento na cor preto. 

7.10. A CONTRATADA deverá construir envelope de concreto com eletrodutos de aço 
galvanizado, tipo pesado, com buchas de acabamento, interligando a sala de painéis a caixa 
existente na mureta de proteção. Os eletrodutos no envelope devem ser dimensionados 
para receber no mínimo a seguinte quantidade de circuitos: 

a) 02 circuitos trifásicos 3F + PEN  de cabos monopolares de 120 mm². Alimentação da 
concessionária até o QDG (2 cabos por fase). Cada circuito (3F + PEN) deve estar em 
um eletroduto de, no mínimo, 2 ½”. O neutro deve ter, no mínimo, 70 mm² para cada 
circuito; 

b) 01 circuito trifásico + PEN de cabos monopolares de 35 mm²; 
c) 04 circuitos trifásicos + PEN de cabos monopolares de 25 mm²; 
d) 07 circuitos trifásicos + PEN de cabos de 16 mm². (Podendo ser utilizados cabos 

monopolares ou do tipo PP) 

7.11. O painel de comando da bomba do poço artesiano deverá ser realocado para a nova 
sala de painéis, devendo ser adequado o encaminhamento, assim como o circuito que 
alimenta a área do pátio e ginásio (circuito em amarelo na figura 01). 

7.12. A distância estimada entre a mureta de medição e a sala de painéis é de 8 metros. 
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Figura 01 – Esquema Explicativo 
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8. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL - QDG) 

8.1. A CONTRATADA deverá adequar o sistema de distribuição principal (quadro de 
distribuição geral) da Escola Alternativa. Este painel irá receber a alimentação da 
concessionária, alimentação do sistema fotovoltaico e realizar a distribuição principal do 
sistema elétrico da instalação.  

8.2. A partir deste painel será feita toda a distribuição de energia para a Escola 
Alternativa.  

8.3. Para adequação do Quadro de Distribuição Geral - QDG a CONTRATADA deverá: 

a) Fornecer o painel – Quadro de Distribuição Geral - QDG; 
b) Fornecer os cabos de alimentação a partir do ponto de entrega da concessionária até 

o Quadro de Distribuição Geral - QDG; 
c) Fornecer os cabos necessários para estender os circuitos de distribuição existentes da 

caixa de passagem na mureta até o QDG na sala de painéis. Os cabos deverão ter 
seção compatível com os circuitos de distribuição existentes. 

d) Os circuitos existentes estimados para serem estendidos são:  
 Circuito de alimentação da concessionária 2 x 3 F + PEN  de 120 mm² - HEPR (90o 

C) com neutro podendo ser adotado de (2x) 70 mm². Obs.: Deverá ser fornecido 
cabos novos (2 por fase) para ligar o disjuntor da concessionária ao disjuntor de 
entrada do QDG na sala de painéis, sem emendas;  

 01 (um) Circuito 3F + PEN de 35mm²; 
 04 (quatro) circuitos de 3F + PEN de 25 mm²; 
 Cabos de aterramentos para os circuitos. 

e) Realizar conexões/emendas e isolações necessárias para a interligação;  
f) Instalar eletrodutos para acesso dos cabos até o painel dentro da sala do painel;  
g) Identificar (tag) dos circuitos e do painel. Os circuitos deverão ser identificados 

também na caixa de passagem da mureta de medição da concessionária. 

8.4. O Quadro de Distribuição Geral - QDG deverá atender, minimamente, os seguintes 
itens: 

a) Painel para acesso de público geral com grau de proteção mínimo IP 2X. A porta deve 
conter fecho com miolo tipo fenda e o acesso às manoplas dos disjuntores devem ser 
segregadas dos barramentos por espelho metálico; 

b) Barramento com capacidade mínima de 400A. ICC min: 10kA; 
c) Disjuntor entrada - Escelsa: 400A – 3F (Caixa Moldada); 
d) Disjuntor entrada sistema fotovoltaico: 200A – 3F (Caixa Moldada); 
e) Mini-disjuntores circuitos saída:  

 7 (sete) disjuntores trifásicos com as seguintes correntes: 1 (um) disjuntor de 
100A; 5 (cinco) disjuntores de 63A; 1 (um) disjuntor de 25A; 

 2 (dois) disjuntores monopolares de 16A (iluminação e tomada de serviço). 
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 Espaço e barramento preparado para instalação futura de até 10 mini-
disjuntores trifásicos de 63A. 

 Os mini-disjuntores deverão ter capacidade de ruptura (ICU) mínimo de 10kA; 
f) Dispositivo de proteção contra surto de tensão (DPS), Classe I/II, Uc = 175 V, Imax = 

60 kA, In = 30 kA, Iimp = 12,5 kA, Up < 0,8 kV, conforme NBR-5410; 
g) Utilizar bucha de acabamento nas entradas de eletrodutos no painel.  

9. SISTEMA FOTOVOLTAICO 

9.1. A CONTRATADA deverá fornecer todos os componentes para instalação do Sistema 
Fotovoltaico, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessária para realizar a 
instalação. 

9.2. É responsabilidade de a CONTRATADA cumprir todos os requisitos previstos em 
todas as leis aplicáveis, normas, instruções e recomendações do fabricante e requisitos de 
segurança.  

9.3. O Sistema Fotovoltaico deverá ser baseado nas seguintes premissas: 

a) Potência mínima do conjunto de placas solares a serem instaladas: 56 kWp; 
b) Potência nominal mínima de saída do conjunto inversor: 60 kVA - FP: 0,9i...1...0,9c 

(NOTA 1: Potência nominal do inversor já prevendo a ampliação da potência 
instalada do conjunto de placas solares. NOTA 2: O inversor tem que ter capacidade 
de entregar uma potência ativa de até 60kW em caso de fator de potência unitário); 

c) Os inversores deverão ser testados e homologados para uso no mercado brasileiro 
pelo INMETRO. 

d) Os módulos fotovoltaicos deverão ser compostos por placas de 72 células e 325W 
(mínimo). Todos os equipamentos deverão possuir certificado “A” no INMETRO. 

e) Tensão da rede a qual o Sistema Fotovoltaico será interligado: 220/127 Vac – 
Trifásico.  

9.4. Área disponível para instalação do Sistema Fotovoltaico:  

9.4.1. Placas:  

a) As placas deverão ser instaladas sobre as áreas de telhado da Escola Alternativa; 
b) A CONTRATADA deverá avaliar a condição de carga dos telhados antes da instalação 

das placas, atestando que o peso adicional não compromete a estrutura do telhado; 
c) A CONTRATADA ficará responsável por eventual reparo necessário no telhado 

advindo da necessidade de perfuração do mesmo que cause vazamentos, ou outro 
dano qualquer causado durante a instalação das placas fotovoltaicas; 

d) Os esforços causados por vento nas placas deverão ser avaliados conforme a região 
de instalação (São Mateus/ES); 

e) O Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA da instalação deverá 
ser respeitado e o impacto no mesmo devido a instalação das placas do Sistema 
Fotovoltaico deverá ser tratado pela CONTRATADA; 
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f) A CONTRATADA deverá prever proteção de surto para a interligação do Sistema 
Fotovoltaico ao sistema de energia da instituição. 

 
9.4.2. Inversores, painéis de proteção e transformador (caso necessário): 

a) A CONTRATADA deverá construir a sala de painéis conforme especificação do item 7 
deste Anexo; 

b) A sala não possuirá sistema de refrigeração (ar condicionado), portanto os 
equipamentos devem ser protegidos à entrada de poeira e estar adequados a 
trabalhar com temperatura compatível com o ambiente.  

9.4.3. Demais requisitos do sistema fotovoltaico:  

a) Utilizar perfilados de alumínio para sustentação das placas; 
b) Utilizar conectores FEMEA/MACHO MC4 ou compatível; 
c) Cabos de interligação das placas deverão ser do tipo SOLAR de no mínimo 6mm 

(utilizar as cores vermelho e preto para os condutores e verde para aterramento). 
Obs.: Deve ser previsto o aterramento de todas as placas; 

d) Utilizar eletrodutos de PVC rígidos para a proteção de todos os cabos de interligação 
entre as placas e o inversor. Quando da utilização de conduletes e abraçadeiras, os 
mesmos deverão ser de alumínio; 

e) Disponibilizar software de monitoramento dos dados do sistema fotovoltaico com 
informações de funcionamento, indicação de energia gerada e indicação de falhas. A 
CONTRATADA deverá configurar e comissionar todos os parâmetros necessários para 
o funcionamento do sistema de monitoramento em pelo menos um PC da instituição. 
Deverá ser fornecido o programa para reinstalação caso seja necessário.  Fornecer 
todas as senhas necessárias para reinstalação e ajustes dos parâmetros. 

10. COMISSIONAMENTO 

10.1. A CONTRATADA deverá verificar e testar os componentes e a produção do Sistema 
Fotovoltaico e apresentar um relatório final dos testes.  

10.2. A CONTRATADA deverá agendar a vistoria junto à concessionária e obter a aprovação 
e autorização final para a interconexão com a rede concessionária de energia. 

11. ENTREGA, SUPERVISÃO E TREINAMENTO 

11.1. A CONTRATADA deverá realizar a entrega oficial do Sistema Fotovoltaico para a 
COOPESMA. 

11.2. A CONTRATADA deverá agendar junto a COOPESMA data para realizar a entrega 
oportunidade na qual deverá ser apresentado todo o sistema, o funcionamento do mesmo e 
um treinamento no software de monitoramento dos dados e os cuidados para a operação 
do mesmo. 

11.3. A CONTRATADA deverá fornecer o manual contendo dados do projeto e dos 
equipamentos instalados. 



 
 

19 
 

11.4. Todos os desenhos apresentados no início do projeto deverão ser revisados caso 
tenham sofrido alterações durante a execução das obras, ou seja, devem ser entregues 
“conforme construído”, sendo uma (01) via impressa e uma via em mídia digital (CD).  

12. GARANTIA 

12.1. A CONTRATADA deverá entregar termo de garantia os itens relacionados a seguir: 

a) Módulos fotovoltaicos: 90% (noventa por cento) de performance nos primeiros 10 
(dez) anos após o início da operação do Sistema; 80% (oitenta por cento) no prazo de 
25 (vinte e cinco) anos após o início da operação do Sistema. 

b) Inversores: 5 (cinco) anos de garantia padrão. 
c) Instalação: 1 (um) ano de garantia após conclusão da instalação do Sistema 

Fotovoltaico.  

12.2. No termo de garantia emitido pela CONTRATADA deverá estar detalhada a forma 
como a garantia deve ser acionada por parte da COOPESMA. 

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

13.1. Quaisquer demandas de projeto e instalação não contempladas nesta especificação, 
mas que sejam indispensáveis para a implantação do projeto, serão de responsabilidade 
exclusiva da CONTRATADA. 
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ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO 
 
 
 

CONTRATO Nº 000/2018 
 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
COOPERATIVA EDUCACIONAL DE SÃO 
MATEUS – COOPESMA E [________________] 
PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE 
GERAÇÃO DE ENERGIA BASEADO EM FONTE 
FOTOVOLTAICA QUE DEVERÁ SER INSTALADO 
NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO “ESCOLA 
ALTERNATIVA LAGO DOS CISNES”. 

 
 
COOPERATIVA EDUCACIONAL DE SÃO MATEUS – COOPESMA, pessoa jurídica de direito 
privado, localizada na Rua Izaltino Ferreira Eiriz, nº 319, bairro Lago dos Cisnes, na Cidade de 
São Mateus, CEP 29.936-702, Estado do Espírito Santo, inscrito no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 39.381.041/0001-00, doravante 
denominado COOPESMA, neste ato representada pelo seu Presidente, senhor Erickson 
Maneti de Paulo e [____________], com sede à [____________], inscrita no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº [____________] doravante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal senhor 
[____________], inscrito no CPF sob o Nº [____________] e RG n. º [____________], tem 
entre si ajustado o presente contrato, que se regerá nas condições seguintes: 
 
[São sócios da CONTRATADA: [NOMES E CPF DE TODOS OS SÓCIOS QUE CONSTAM DO 
CONTRATO SOCIAL APRESENTADO] 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1 – O presente Contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA, dos serviços de 
elaboração de projeto executivo, fornecimento de insumos, materiais, componentes, peças 
e equipamentos necessários à implantação do projeto, execução da instalação do Sistema 
Fotovoltaico e obtenção de aprovação do projeto junto à concessionária local, de Sistema 
Fotovoltaico que será instalado na instituição de ensino “Escola Alternativa Lago dos Cisnes”, 
em conformidade com os termos e condições nele estipulados e no Anexo nº 1 - 
Especificação dos Serviços e demais anexos. 

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

2.1 – Manter durante a execução deste Contrato, de acordo com as obrigações assumidas, 
todas as condições do processo seletivo e a regularidade perante a Justiça do Trabalho, 
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periodicamente comprovada pela Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – ou Positiva 
com Efeitos de Negativa. 

2.1.1 – Respeitar e cumprir as Normas Administrativas Internas em vigor na COOPESMA. 

2.1.2 – Garantir que nenhum empregado de seu quadro, por ação ou omissão, oculte, 
participe da ocultação ou tolere que seja ocultado acidente de trabalho ocorrido em 
decorrência da execução deste Contrato.   

2.1.3 – Emitir Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT, nas condições e prazos legais, 
em caso de acidente de trabalho ocorrido com seus empregados que laborem nas 
instalações da COOPESMA.  

2.1.4 – Facilitar e não obstar a ação de fiscalização pela COOPESMA quanto ao cumprimento 
das obrigações previstas nos itens 2.1.3, podendo ser-lhe exigida a comprovação de que ela, 
sua subCONTRATADA ou cessionária emitiram a Comunicação de Acidente do Trabalho – 
CAT, nas condições e nos prazos legais.  

2.2 – Quanto à execução dos serviços e responsabilidade técnica:  

2.2.1 – Executar os serviços ora contratados, de acordo com o Anexo nº 1 deste Contrato, 
nos prazos e condições aqui estabelecidos. 

2.2.2 – Facilitar a ação da Fiscalização, prevista na CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO, 
fornecendo informações ou provendo acesso à documentação e aos serviços em execução e 
atendendo prontamente às observações e exigências por ela apresentadas. 

2.2.3 – Refazer ou reparar, às suas expensas e nos prazos estipulados pela Fiscalização, todo 
e qualquer serviço realizado em desconformidade com o objeto contratual, mesmo aquele já 
registrado em Relatório de Medição. 

2.2.4 – Manter representante específico e devidamente credenciado para responder pela 
direção dos serviços perante a COOPESMA.  

2.2.4.1 – O representante credenciado como profissional técnico responsável deverá ser 
aquele indicado para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional, ficando sua 
substituição sujeita, formalmente, à aprovação da COOPESMA. 

2.2.5 – Garantir os serviços realizados pelo período mínimo estabelecido na legislação 
brasileira, independentemente da apresentação da garantia de cumprimento das obrigações 
contratuais oferecida e do término do Contrato, salvo se prazo maior tiver sido exigido no 
edital da Licitação e/ou apresentado pela CONTRATADA na Licitação.  

2.2.5.1 – Sendo necessário refazer o serviço, a CONTRATADA fica obrigada a realizá-lo nas 
condições CONTRATADAs, correndo por sua conta as respectivas despesas. Deixando a 
CONTRATADA de refazê-lo, a COOPESMA poderá contratar terceiro para executar o serviço, 
reconhecendo a CONTRATADA sua responsabilidade pelo ressarcimento à COOPESMA do 
valor pago ao terceiro contratado. 

2.2.6 – Cumprir os preceitos legais e as decisões das autoridades constituídas, sendo a única 
responsável por sua inobservância.  
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2.2.7 – Responder por qualquer dano ou prejuízo causado à COOPESMA ou a terceiros, em 
decorrência da execução dos serviços previstos neste instrumento contratual, observado o 
disposto na CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – RESPONSABILIDADES DAS PARTES. 

2.2.8 – Obter as licenças, autorizações, certidões e/ou outros instrumentos previstos na 
legislação, de sua responsabilidade, necessários à execução dos serviços. 

2.3 – Quanto ao pessoal: 

2.3.1 – Responder pela supervisão, direção técnica, administrativa, mão-de-obra e EPI’S  , 
necessárias à execução dos serviços contratados, como única e exclusiva responsável. 

2.3.1.1 – Utilizar-se, exclusivamente, de seus empregados, para a realização dos serviços 
contratados. 

2.3.2 – Apresentar à Fiscalização relação nominal de todos os empregados que executarão 
os serviços, bem como comunicar, por escrito, qualquer alteração ocorrida nessa relação. 

2.3.3 – Obrigar ao uso, pelos seus empregados, de crachá de identificação, fornecido pela 
COOPESMA, que será devolvido ao término do Contrato ou quando o empregado for 
desligado da prestação dos serviços. 

2.3.4 – A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitada, a documentação 
comprobatória do adimplemento de suas obrigações trabalhistas, contribuições 
previdenciárias e depósitos do FGTS, relativos a seus empregados. 

2.3.5 – Promover a “Anotação de Responsabilidade Técnica" (ART) no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (CREA-ES), referente a este Contrato, encaminhando cópia à 
COOPESMA antes do início dos serviços, bem como comprovar à Fiscalização os 
aditamentos contratuais e demais casos previstos nas Resoluções do Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia (CONFEA). 

2.4 – Quanto a materiais, equipamentos, máquinas, veículos, ferramentas e instalações:  

2.4.1 – Disponibilizar os materiais, equipamentos, máquinas, veículos e ferramentas, 
necessários à execução de todos os serviços, conforme definido no Anexo nº 1 deste 
Contrato. 

2.4.2 – Responsabilizar-se pela correta utilização, guarda e conservação dos materiais, 
equipamentos, máquinas, veículos, ferramentas e instalações disponibilizados pela 
COOPESMA bem como ressarcir extravios, danos ou depreciações não relacionadas com a 
execução do presente Contrato. 

2.4.3 – Retirar seus materiais, equipamentos, máquinas, veículos e ferramentas, às suas 
expensas, após o término dos serviços ou rescisão deste Contrato, ou ainda aqueles que 
tenham sido recusados, no prazo fixado pela Fiscalização, findo o qual a COOPESMA fica 
com o direito de promover sua retirada, como lhe convier, depositando-os em mãos de 
terceiros e debitando as respectivas despesas à CONTRATADA. 
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2.4.4 – Carregar, transportar e descarregar os materiais, equipamentos, máquinas, veículos 
e ferramentas necessários à execução do presente Contrato, conforme definido no Anexo nº 
1 deste Contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA COOPESMA 

3.1 – Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA pelos serviços prestados efetivamente 
medidos e faturados.  

3.2 – Fornecer as especificações, instruções e indicar as localizações necessárias para a 
execução completa dos serviços, consoante o Anexo nº 1 deste Contrato. 

3.2.1 – Obter as Licenças de sua responsabilidade, junto às repartições competentes, 
necessárias à execução dos serviços contratados. 

3.3 – Informar à CONTRATADA as alterações de horários e rotinas de trabalho. 

3.4 – Notificar, por escrito, a CONTRATADA, dos defeitos ou irregularidades verificados na 
execução dos serviços, fixando-lhe prazos para sua correção. 

3.5 – Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicação de multas, da emissão de notas de 
débitos e da suspensão da prestação de serviços. 

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO 

4.1 – O prazo de vigência do presente Contrato é de 87 (oitenta e sete) dias, contados a 
partir da data de sua assinatura, devendo-se observar os marcos descritos na tabela abaixo: 
 

PLANILHA DE PRAZOS 

MARCO RESPONSÁVEL ETAPA PRAZO 
(dias corridos) 

1 CONTRATADA Apresentação do projeto executivo à COOPESMA 15 

2 COOPESMA Aprovar projeto 7 

3 CONTRATADA Obter parecer de acesso junto a Concessionária 15 

4 CONTRATADA Concluir a implantação da obra 30 

5 CONTRATADA Providenciar vistoria do Sistema e obter junto a 
Concessionária a aprovação do ponto de conexão  20 

Prazo Total 87 

CLÁUSULA QUINTA – PREÇOS E VALOR 

5.1 – O presente Contrato tem por valor total a quantia de R$ XXXXX (____________), cujas 
etapas dos serviços estão distribuídas nos percentuais descriminados na tabela a seguir: 
 

PLANILHA DE PREÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO (%) PREÇO 
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PROPOSTO 

1 Aprovação de Projeto Executivo pela COOPESMA 3,00%  
2 Construção da Sala de Painéis 5,00%  
3 Adequação do Cubículo de Medição 2,00%  
4 Fornecimento e Instalação de Equipamentos    
4.1 Placas 58,00%  
4.2 Painel de Distribuição 2,00%  
4.3 Inversores 15,00%  
5 Comissionamento do Sistema 10,00%  
6 Aprovação do Ponto de Conexão pela Concessionária 5,00%  

Total 100,00%  

 
5.2 – Os valores resultantes da aplicação dos percentuais, definidos na tabela do item 5.1, 
serão pagos à medida que cada etapa for concluída e atestada pela fiscalização, conforme 
estabelecido na CLÁUSULA NONA. 

5.3 – A CONTRATADA declara que nos preços propostos para a execução dos serviços, foram 
considerados todos os custos, insumos, despesas e demais obrigações legais para cumprir as 
disposições contratuais até o termo final deste Contrato, não cabendo reivindicações a título 
de revisão de preço, compensação ou reembolso.  

CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGAMENTO 

6.1 – Os pagamentos devidos serão efetuados pela COOPESMA, em reais, por meio de 
ordem de pagamento ou crédito em conta-corrente da CONTRATADA. O vencimento se dará 
no 5º (quinto) dia útil, contado da data final da entrega da nota fiscal e certificação da 
fiscalização após cada etapa constante na Planilha de Preços. 

6.2 – Fica assegurado à COOPESMA o direito de deduzir do pagamento devido à 
CONTRATADA, por força deste Contrato, comunicando-lhe, em qualquer hipótese, a 
decisão, com antecedência de cinco dias úteis, por escrito, importâncias correspondentes a: 

6.2.1 – Todos os débitos a que tiver dado causa, notadamente multas de qualquer espécie e 
os decorrentes de obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas, acrescidos de 
consectários; 

6.2.2 – Despesas relativas à correção de falhas; 

6.2.3 – Insumos de sua responsabilidade não fornecidos; 

6.2.4 – Utilização de materiais ou equipamentos da COOPESMA cujo fornecimento seja 
obrigação da CONTRATADA. 

6.3 Eventuais pagamentos efetuados a maior ou a menor pela COOPESMA serão devolvidos 
ou pagos 30 dias após o aceite pela CONTRATADA, dos valores a serem devolvidos. 

CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

7.1 – O preço contratual é fixo e irreajustável. 
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CLÁUSULA OITAVA – MULTAS 

8.1 – Sempre após notificação escrita, e sem prejuízo da faculdade de rescindir este 
Contrato, a COOPESMA, observado o disposto no item 8.4, poderá aplicar à CONTRATADA 
as seguintes multas moratórias:  

8.1.1 – Pelo atraso no cumprimento de exigência contratual ou solicitação da Fiscalização: 
0,2% (dois décimos por cento), por dia, incidentes sobre o valor estabelecido no item 5.1. 

8.2 – Sempre após notificação escrita, sem prejuízo da faculdade de rescindir o presente 
Contrato, observado o disposto no item 8.5, a COOPESMA poderá aplicar à CONTRATADA as 
seguintes multas compensatórias, respondendo ainda a CONTRATADA por qualquer 
indenização suplementar no montante equivalente ao prejuízo excedente que causar, na 
forma do Parágrafo Único, do artigo 416, do Código Civil: 

8.2.1 – Pelo descumprimento, cumprimento irregular ou defeituoso de parte do objeto 
contratual: 0,5% (cinco décimos por cento), incidentes sobre o valor do Contrato. 

8.3 – As penalidades estipuladas neste Contrato não excluem outras, previstas na legislação, 
não se exonerando a CONTRATADA de suas responsabilidades por perdas e danos causados 
à COOPESMA em decorrência do inadimplemento das obrigações contratuais. 

8.4 – Quando a CONTRATADA for notificada de conduta passível de aplicação de multa, ser-
lhe-á garantido prazo de 05 (cinco) dias úteis para defesa. 

CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO 

9.1 – A Fiscalização será exercida por preposto da COOPESMA encarregado de verificar o 
cumprimento das obrigações da CONTRATADA, visando assegurar que os serviços sejam 
executados atendendo ao estipulado neste Contrato, podendo, inclusive: 

9.1.1 – Transmitir as instruções e determinações da COOPESMA à CONTRATADA. 

9.1.2 – Sustar ou recusar qualquer serviço ou parcela executada em desacordo com este 
Contrato ou capaz de comprometer a segurança de pessoas e bens da COOPESMA ou de 
terceiros. 

9.1.3 – Acompanhar a execução deste Contrato, podendo solicitar informações e 
esclarecimentos a respeito dos serviços, equipamentos e materiais a eles relacionados. 

9.2 – A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não exime a CONTRATADA da total 
responsabilidade pela execução dos serviços contratados. 

CLÁUSULA DÉCIMA – ACEITAÇÃO 

10.1 – A aceitação definitiva dos serviços se dará na sua conclusão e após a assinatura, pelas 
partes, do Termo de Recebimento Definitivo (TRD). 

10.2 – Antes da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA deve 
solucionar todas as pendências identificadas pela Fiscalização, sem ônus para a COOPESMA. 

10.3 – A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo (TRD) não exime a CONTRATADA 
das responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação em vigor e por este Contrato, 
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nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser argüidas pela COOPESMA, 
dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo não for 
estipulado neste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

11.1 – A COOEPSMA poderá rescindir este Contrato, sem que caiba à CONTRATADA direito 
de indenização e retenção dos serviços, nas hipóteses abaixo: 

11.1.1 – Descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 
especificações, projetos ou prazos.  

11.1.2 – Lentidão no seu cumprimento, levando a COOEPSMA a presumir a impossibilidade 
de conclusão dos serviços nos prazos estipulados. 

11.1.3 – Atraso injustificado no início dos serviços. 

11.1.4 – Paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à COOPESMA. 

11.1.5 – Cessão ou subcontratação, total ou parcial do seu objeto, sem a prévia e expressa 
anuência da COOPESMA. 

11.1.6 – Desatendimento das determinações regulares do preposto da COOPESMA 
designado para acompanhar e fiscalizar sua execução, assim como as de seus superiores. 

11.1.7 – Decretação da falência, dissolução, alteração social ou modificação da finalidade ou 
da estrutura da empresa, que, a juízo da COOPESMA, prejudique a execução da obra ou 
serviço. 

11.1.8 – Não apresentação, pela CONTRATADA de comprovação de adimplemento das 
obrigações trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias e depósitos do FGTS, para 
com seus empregados, quando solicitada pela Fiscalização, sem prejuízo da respectiva 
multa. 

11.2 – Havendo causa para rescisão do Contrato, a COOPESMA se imitirá na posse imediata 
e exclusiva dos serviços executados, entregando-os a quem lhe convier, independentemente 
de autorização judicial e sem qualquer consulta ou interferência da CONTRATADA, que 
responderá na forma legal e contratual pela infração ou execução inadequada que tenha 
dado causa a rescisão.  

11.2.2 – Rescindido o Contrato, a COOPESMA, se assim desejar, poderá contratar com 
outrem os serviços objeto deste Contrato, independentemente de autorização da 
CONTRATADA. 

11.5 – A CONTRATADA poderá rescindir este Contrato nos casos de: 

11.5.1 – Atraso superior a 30 (trinta) dias nos pagamentos devidos pela COOPESMA, salvo 
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra ressalvado, 
ainda, o disposto na CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGAMENTO. 

11.5.3 – Não liberação, por culpa da COOPESMA, de área, local ou equipamento para 
execução de dos serviços, nos termos e prazos contratuais. 
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11.6 – Em qualquer hipótese de rescisão contratual, a CONTRATADA receberá os valores 
devidos e não pagos pela COOPESMA, pelos serviços executados ou em execução até a data 
da efetiva rescisão, caso não haja necessidade de qualquer desconto ou retenção, nos 
termos do Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CESSÃO 

12.1 – A CONTRATADA não poderá ceder, no todo ou em parte, os direitos e obrigações 
decorrentes do presente Contrato, salvo com autorização prévia e por escrito da 
COOPESMA. 

12.1.1 – A CONTRATADA será solidariamente responsável com a cessionária por todas as 
obrigações contratuais cedidas. 

12.2 – A CONTRATADA não poderá ceder ou dar em garantia, a qualquer título, no todo ou 
em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos deste Contrato, salvo 
com autorização prévia e por escrito da COOPESMA.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – INCIDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS  

13.1 – Os tributos de qualquer natureza, que sejam devidos em decorrência direta deste 
Contrato ou de sua execução, são de exclusiva responsabilidade do contribuinte assim 
definido na norma tributária, sem direito a reembolso. 

13.1.2 – A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, 
os tributos incidentes sobre a execução dos serviços, não cabendo qualquer reivindicação 
fundada em erro nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preço ou reembolso por 
recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

13.2 – A COOPESMA, quando fonte retentora, irá descontar e recolher dos pagamentos que 
efetuar, nos prazos da legislação, os tributos a que esteja obrigada pela legislação vigente, 
não tendo a CONTRATADA direito à majoração da base de cálculo. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SIGILO 

14.1 – A CONTRATADA compromete-se, mesmo após o término do presente contrato, a 
manter completa confidencialidade e sigilo sobre quaisquer dados ou informações obtidas 
em razão do presente contrato, reconhecendo que não poderão ser divulgados ou 
fornecidos a terceiros, salvo com expressa autorização, por escrito, da outra parte. 

14.1.1 São consideradas confidenciais informações ou dados armazenados a que a 
CONTRATADA tenha acesso, e também aqueles transmitidos oralmente, por escrito ou 
eletronicamente, em razão da execução deste Contrato, independentemente de expressa 
menção a sua confidencialidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR 

15.1 – As partes não responderão por prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, 
nos termos do Artigo 393, do Código Civil. 
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15.2 – Ocorrendo circunstâncias que justifiquem a invocação de caso fortuito ou de força 
maior, a parte impossibilitada de cumprir sua obrigação deverá comunicá-lo à outra, por 
escrito e imediatamente, revelando as respectivas conseqüências. 

15.3 – Durante o período a que se refere o item 15.2, as partes suportarão as suas 
respectivas perdas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO 

16.1 – A CONTRATADA não poderá subcontratar, salvo se previamente autorizado, por 
escrito, pela COOPESMA. 

16.1.1 – O vínculo jurídico entre CONTRATADA e subCONTRATADA não se estende à 
COOPESMA, permanecendo a primeira integralmente obrigada pelo fiel e perfeito 
cumprimento dos serviços contratados, na forma do presente Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 

17.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de São Mateus/ES, para dirimir as questões decorrentes 
deste Contrato, renunciando as partes, expressamente, a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

E por estarem justas e combinadas, os representantes das partes firmam, em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, o presente Contrato, que segue ainda subscrito por duas 
testemunhas. 
 
 

___________________, _____ de ______________ de 2018. 
 
 

________________________________________ 
COOPERATIVA EDUCACIONAL DE SÃO MATEUS – COOPESMA  

Erickson Maneti de Paulo 
Diretor-Presidente 

 
 

________________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXX   
Sócio 

 
Testemunhas: 
 
__________________________     
Nome:  
CPF:  

______________________________ 
Nome: 
CPF: 
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ANEXO III  - DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA 

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 
 
 
(Nome) .........................................responsável legal da empresa:..............................., 
CNPJ nº ........................................................................................................................ 
Endereço:  .................................................................................................................... 
Fone:   .......................................................................................................................... 
E-mail:  ........................................................................................................................ 
 
 
 
Declara que renuncia à Visita Técnica, ao local de realização do objeto para execução dos 
serviços de elaboração de projeto executivo, fornecimento de insumos, materiais, 
componentes, peças e equipamentos necessários à implantação do projeto, instalação da 
Estação Fotovoltaica e obtenção da aprovação do projeto junto à concessionária local, de 
Sistema de Geração de Energia Baseado em Fonte Fotovoltaica que será instalado na 
instituição de ensino “Escola Alternativa Lago dos Cisnes” e que o quadro técnico da 
empresa tomou conhecimento das reais condições de execução, bem como coletaram 
informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta 
comercial. 
 
 
 
(Cidade) . (UF),........... de ........................ de 2018. 
 
 
 
 
Assinatura do representante legal ou procurador da empresa: 
 
 
 
 
......................................................................................... 
 
 
 
 
Carteira de Identidade: .............................. 
Órgão Expedidor:            ............................. 
(Obs. Encaminhar juntamente com a proposta comercial) 

 


