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EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 

 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

DATA: 11/02/2019 

HORÁRIO: 10h00min 

LOCAL: Campus Universitário Darcy Ribeiro, Edifício FINATEC, Asa Norte, Brasília – DF, 

CEP: 70910-900, telefone: (0xx61) 3348-0432, e-mail: licitacao@finatec.org.br. 

  

A Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - FINATEC, pessoa jurídica 

de direito privado, sem fins lucrativos, por meio de sua Comissão de Licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação, na modalidade TOMADA 

DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, a ser regida pela Lei 8.666, de 21 de junho de 

1993, e subordinada às condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

1. DO OBJETO  

 

1.1. A presente Tomada de Preços tem como objeto a contratação de empresa 

especializada no fornecimento de equipamentos e na elaboração de projeto executivo para 

montagem, comissionamento e avaliação de desempenho de sistema de geração fotovoltaica, 

cujas especificações constam no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante desta 

Tomada de Preços. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 Poderão participar desta Licitação pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade 

compatível com o objeto licitado e que atenderem todas as exigências, inclusive quanto à 

documentação, constantes deste Edital e seus Anexos. 

 

2.2 Estará impedida de participar a empresa que: 

2.2.1 Estiver sob decretação de falência, concordata, recuperação judicial ou 

extrajudicial, dissolução ou liquidação; 

2.2.2 Tenha sido suspensa do direito de participar de licitações e contratações com 

a Finatec; 

2.2.3 Estiver inadimplente com a Finatec ou que, por quaisquer motivos, tenham 

sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da 

Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou 

Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, 
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conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da Punição. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1 O representante da Licitante deverá se apresentar para credenciamento, que será 

iniciado às 09h30min do dia 11 de fevereiro de 2019, com duração de 30 (trinta) 

minutos, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 

procedimento licitatório, se for o caso, respondendo por sua representada, devendo ainda, 

no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo no original, a Cédula de Identidade 

ou outro documento oficial de identificação, com fotografia. 

 

3.2 A representação deverá ser feita por meio de instrumento público de procuração ou 

por instrumento particular, com firma reconhecida, outorgando poderes para praticar todos 

os atos pertinentes ao certame em nome da Licitante. No caso de instrumento particular, o 

representante deverá apresentar o contrato social ou estatuto da Licitante, ou alteração que 

comprove os poderes do outorgante. Caso o representante seja sócio-proprietário, dirigente 

ou assemelhado da empresa Licitante, 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. 

 

3.3 As procurações referidas no subitem 3.2 deverão ser assinadas comprovadamente 

por quem possua inquestionáveis poderes de outorga, devendo fazer prova disso o contrato 

social chancelado pela Junta Comercial ou o Estatuto Social devidamente registrado. 

 

3.4 Não será permitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 

empresa. 

 

3.5 A partir do momento em que for procedido à abertura do primeiro envelope, não 

serão admitidos novos Licitantes. 

 

3.6 Toda a documentação mencionada no subitem 3.2 deverá ser apresentada de forma 

definitiva a Finatec, sob pena de não credenciamento. 

 

4. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

 

4.1 No dia, hora e local mencionado no preâmbulo deste Edital, as Licitantes deverão 

apresentar sua DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e sua PROPOSTA DE PREÇOS em 02 

(dois) envelopes distintos e endereçados à COMISSÃO DE LICITAÇÃO, contendo 

obrigatoriamente, em suas partes externas e frontais, clara e visivelmente, os dizeres: 
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DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

ENVELOPE Nº 01 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 

 

Razão Social da Licitante: 

CNPJ: 

 

PROPOSTA DE PREÇO  

ENVELOPE Nº 02 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 

 

Razão Social da Licitante: 

CNPJ: 

 

4.2 Licitantes que desejarem enviar seus envelopes via postal (com AR – Aviso de 

Recebimento), deverão remetê-los ao endereço descrito no preâmbulo deste Edital, aos 

cuidados da Comissão de Licitação. 

4.2.1 Os envelopes enviados via postal deverão ser entregues no protocolo da 

Finatec com, no mínimo, 2 (duas) horas de antecedência do horário de abertura da 

Licitação, fixado no preâmbulo deste Edital; 

4.2.2 A Finatec não se responsabilizará por envelopes endereçados via postal ou 

por outras formas, e que por isso não sejam entregues na forma prevista no subitem 

4.2.1 deste Edital; 

4.2.3 Quando o Licitante optar somente pelo envio dos envelopes não presenciando 

a sessão, o mesmo participará do certame com a documentação enviada e o valor 

descrito em sua proposta comercial, ficando impossibilitado de interpor recursos 

sobre qualquer fase da Licitação. 

 

4.3 No dia, hora e local indicado no preâmbulo deste Edital, as Licitantes devem 

comprovar, por instrumento próprio, poderes para praticar todos os atos inerentes ao 

certame, conforme subitem 3 deste Edital. 

 

4.4 Os documentos para habilitação e propostas deverão ser entregues em envelopes não 

transparentes, fechados, lacrados e não serão devolvidos. 

 

4.5 Se a Licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. 

 

4.6 Se a Licitante for uma 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. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados 

em nome e CNPJ da matriz e/ou em nome e CNPJ da filial. 

 

4.7 Não será admitida, pela Comissão de Licitação, a inclusão posterior de qualquer 
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documento, que deveria constar obrigatoriamente nos envelopes. 

 

5. PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE Nº 01 

 

5.1 A Licitante deverá apresentar a sua proposta de preço, de acordo com o exigido no 

Edital, grafada em R$ (reais) e apresentada em língua portuguesa, impressa por qualquer 

meio eletrônico em 01 (uma) via, em papel timbrado da Licitante, sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas, contendo as especificações do objeto a que se refere este Edital, devendo ainda 

ser datada e assinada na última folha e rubricada nas demais, por seu representante legal, 

com poderes para o exercício da representação, na forma do subitem 3, deste Edital. 

 

5.2 A proposta de preços deverá conter o nome e o endereço completo do Licitante, seus 

números de telefone, dados bancários, bem como seu endereço eletrônico (e-mail), para fins 

de eventuais contatos, assim como dados do representante legal ou procurador da Licitante 

que irá celebrar eventual contrato. 

 

5.3 A Licitante deverá apresentar sua proposta de preços, observando as especificações 

constantes no Anexo I – Termo de Referência e Anexo II – Projeto Básico. 

 

5.4 A proposta deverá conter oferta firme e precisa sem alternativas ou quaisquer 

condições ou vantagens que induzam o julgamento. 

 

5.5 Ocorrendo discordância entre o valor numérico e por extenso contidos na proposta, 

prevalecerá o valor por extenso. 

 

5.6 O prazo de validade das propostas de preços deverá ser de 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação. Caso não conste o prazo na proposta, esta será 

considerada válida pelo referido período. 

 

5.7 Declaração de que nos preços estão inclusos todos os insumos que o compõe, tais 

como as despesas com mão de obra, impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento e instalação do objeto desta Licitação. 

 

5.8 As Licitantes com sede fora do Distrito Federal deverão apresentar, obrigatoriamente, 

declaração de que, no valor dos equipamentos objeto da Licitação está incluso o valor do 

ICMS devido na operação, calculado integralmente, estando ciente de que a diferença de 

alíquota interestadual (se for o caso) será abatida do preço global, por ocasião do 

pagamento.  
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6. DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 02 

 

6.1 Para habilitação nesta Licitação, os interessados deverão apresentar toda a 

documentação exigida nos subitens 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8 deste Edital. 

 

6.2 Os documentos exigidos nesta Tomada de Preços, dentro do Envelope nº 02, 

deverão ser entregues, de preferência, numerados sequencialmente e na ordem, a fim de 

permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondente. 

 

6.3 Habilitação Jurídica: 

6.3.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; 

6.3.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, última alteração, 

devidamente registrado, no caso de sociedades comerciais, e acompanhando de 

documento de eleição de seus administradores, no caso de sociedade por ações; 

6.3.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis acompanhada de 

prova de diretoria em exercício.  

 

6.4 Regularidade Fiscal: 

6.4.1 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual, Distrital e 

Municipal do domicilio ou sede do interessado, ou outra equivalente, na forma da lei; 

6.4.2 Prova de regularidade relativa à seguridade social e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – FGTS, que comprove situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei.  

 

6.5 Qualificação Econômico-Financeira: 

6.5.1 Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida na sede da 

Licitante, datada de no máximo 60 (sessenta) dias da data prevista para 

apresentação das propostas, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na 

própria Certidão. 

 

6.6 Qualificação Técnica: 

6.6.1 Apresentação de no mínimo 01 (um) Acervo Técnico, emitido pelo CREA, 

comprovando que a Empresa já realizou satisfatoriamente serviços de instalação de 

sistema de geração fotovoltaica com potência mínima de 100 kWp, demonstrando 

que executaram serviços do mesmo porte e complexidade com o objeto desta Tomada 

de Preços. 

6.6.2 Certidão de Registro e Quitação da empresa e de seu(s) responsável(is) 

técnico(s), expedida pelo CREA e averbada no CREA da sede da Contratada, 

comprovando que seu quadro de profissionais inclui pessoal técnico capacitado e 
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disponível para realizar o objeto desta licitação, de acordo com a qualificação de cada 

profissional. 

 

6.7 Declaração de Visita Técnica: 

6.7.1 Declaração de Visita Técnica, assinado pelo representante legal da empresa, 

declarando que compareceu ao local dos serviços, tendo tomado conhecimento de 

todas as informações, condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, 

todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos 

serviços, conforme o ANEXO III. 

6.7.1.1 A empresa que optar por não realizar a Visita Técnica deverá 

apresentar a declaração constante do ANEXO IV. 

 

7. DO JULGAMENTO 

 

7.1 Para julgamento e classificação das propostas, será aberto, inicialmente, o ENVELOPE 

01, contendo as PROPOSTAS DE PREÇO. Somente serão avaliados os Documentos de 

Habilitação (ENVELOPE Nº 02) da empresa que oferecer o MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

7.2 Caso a empresa melhor classificada não atenda aos requisitos de habilitação, a 

Comissão de Licitação examinará a documentação de habilitação da segunda melhor 

classificada e assim sucessivamente. 

 

7.3 Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR 

PREÇO GLOBAL, observadas as especificações e os parâmetros mínimos de desempenho e 

qualidade exigidos no Edital. 

 

7.4 Havendo empate, será efetuado sorteio entre as propostas iguais para as empresas 

participantes da Licitação. 

 

7.5 Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender às exigências desta 

Toma de Preços, bem como as que apresentarem preços excessivos, assim considerados 

aqueles que estiverem acima do preço de mercado ou da reserva orçamentária do projeto ou 

forem manifestamente inexequíveis. 

 

7.6 É facultada à Comissão de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da 

Tomada de Preços, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar obrigatoriamente nos   envelopes. 

 

7.7 Se todas as empresas forem inabilitadas ou todas as propostas desclassificadas, a 
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Finatec poderá conceder prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de outros 

documentos ou propostas de acordo com este Edital e seus anexos. 

 

7.8 Deficiências no atendimento aos requisitos deste Edital, para apresentação da 

Documentação e Propostas, correrão por conta e risco da empresa, podendo implicar na sua 

inabilitação e/ou desclassificação. 

 

8. DA IMPUGNAÇÃO 

 

8.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório desta Tomada de Preços mediante 

petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico licitacao@finatec.org.br. 

 

8.2 Caberá a Comissão de Licitação, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do 

Edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

 

8.3 Se o questionamento acolhido gerar alteração no Edital, o mesmo terá as alterações 

publicadas, assim como a definição de nova data para a sessão pública. 

 

9. DOS RECURSOS 

 

9.1 Os participantes que desejarem recorrer em face dos atos do julgamento das 

propostas ou da habilitação manifestarão imediatamente, ao término da sessão, a sua 

intenção de recorrer. 

 

9.2 Será concedido à empresa que manifestar intenção de interpor recurso o prazo de 05 

(cinco) dias úteis para apresentação dos memoriais, conforme disposto na Lei 8.666/1993. 

O recurso deverá ser protocolado na sede da Finatec. 

 

9.3 As demais empresas ficam, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões no 

mesmo prazo, a contar do término do prazo do Recorrente, sendo-lhe assegurada vista 

imediata dos autos. 

 

9.4 A falta de manifestação imediata da empresa quanto à intenção de recorrer importará 

na perda do direito de recurso. 

 

9.5 O recurso contra a decisão do comprador não terá efeito suspensivo. 

 

9.6 Não serão conhecidos os recursos interpostos por meio fax ou e-mail, sem motivação 

ou intempestivos. 

mailto:licitacao@finatec.org.br
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10. DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

 

10.1 Pela inexecução total ou parcial dos serviços, a Finatec poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar à Licitante vencedora as seguintes sanções: 

10.1.1 Advertência; 

10.1.2 Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por 

ocorrência de fato em desacordo com o estabelecido neste edital, até o máximo de 

10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 

(quinze) dias corridos, uma vez comunicado oficialmente. 

10.1.3 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 

inexecução parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos, uma vez comunicado oficialmente; 

10.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 

inexecução total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos, uma vez comunicada oficialmente;  

10.1.5 Suspensão temporária do direito de participar de Licitação e impedimento 

de contratar com a FINATEC, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

11.1 Decididos os recursos, se houverem, apreciando a regularidade dos atos no 

procedimento e julgando conveniente e oportuna a contratação, a autoridade competente 

homologará o resultado e adjudicará o objeto ao vencedor. 

 

12. PAGAMENTO 

 

12.1 Os pagamentos serão efetuados contra a aprovação das etapas previstas, cujos 

prazos constam na tabela do subitem 7.1 do Termo de Referência, mediante depósito 

bancário, em conta corrente de titularidade da empresa vencedora, no prazo de até 25 

(vinte e cinco) dias, contados da apresentação da respectiva Nota Fiscal, emitida de acordo 

com as normas e legislação aplicável, devidamente atestada pelo Coordenador do Projeto. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13.1 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da Licitante vencedora, 

farão parte integrante do Contrato, independente de transcrição. 

  

13.2 A autoridade competente determinante da contratação poderá revogar esta 

Licitação, total ou parcialmente, por razões de interesse da Finatec, sem que caiba 
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indenização aos Licitantes em consequência da revogação. 

 

13.3 Os Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da Licitação. 

 
13.4 Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na 

proposta, estes serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste certame. 

 

13.5 A Licitante que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite 

de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 

 

13.6 Homologada a Licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será 

convocado para assinar o contrato em até 10 (dez) dias. Se a Licitante vencedora, convocada 

dentro do prazo não celebrar o contrato, serão convocadas as empresas remanescentes até a 

efetivação do contrato. 

 

13.7 Todos os assuntos referentes a esta Tomada de Preços serão publicados no sítio da 

FINATEC, www.finatec.org.br, no título “Editais de Licitação”. 

 

14. ANEXOS 

 

14.1. Fazem parte integrante deste edital os seguintes Anexos: 

 

ANEXO I – Termo de Referência. 

ANEXO II – Projeto Básico. 

ANEXO III – Declaração de Visita Técnica. 

ANEXO IV – Declaração de não realização de Visita Técnica. 

ANEXO V – Modelo de Proposta. 

 

Brasília, 21 de janeiro de 2019. 

 

Alisson Macedo de Lima 

Presidente da Comissão de Licitação
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O presente Termo de Referência tem por finalidade a contratação de empresa 

especializada no fornecimento de equipamentos e na elaboração de projeto executivo para 

montagem, comissionamento e avaliação de desempenho de sistema de geração fotovoltaica, 

a ser executado nos prédios da Faculdade de Tecnologia (FT) e no Prédio SG-11 da 

Universidade de Brasília (UnB).  

 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS 

 

2.1. As atividades e requisitos técnicos mínimos estão descritas no ANEXO II – Projeto 

Básico e podem ser sintetizadas em: 

 

QTDE DESCRIÇÃO 

545 

unidades 

 

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

 

 A quantidade estimada de painéis fotovoltaicos totaliza 545 unidades, 

tendo em vista a utilização do módulo 275 Wp como referência. Módulos de 

potência diferente podem ser utilizados desde que atendidas todas as 

condições gerais. 

 A área disponível para a instalação dos módulos fotovoltaicos corresponde 

à cobertura dos prédios da Faculdade de Tecnologia (FT) da Universidade de 

Brasília. Caso a cobertura dos prédios da FT se apresente insuficiente para a 

acomodar todos os módulos fotovoltaicos e seus equipamentos, em virtude de 

sua potência nominal, a cobertura do bloco SG-11 poderá ser utilizada para a 

instalação dos equipamentos sobressalentes. 

 Os módulos devem contar com certificações IEC 61215:2016, IEC 

61730:2016 e certificação INMETRO; 

 Os módulos fotovoltaicos devem estar acompanhados de estrutura metálica 

de fixação e sustentação, as quais devem atender os critérios especificados em 

“Projeto básico do Sistema de geração solar fotovoltaica de 150 kWp – 

Requisitos técnicos mínimos”; 

 Garantia dos módulos fotovoltaicos 

o Defeitos de fabricação e materiais: mínimo de 10 anos; 
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o Perda de potência STC: 3% o primeiro ano, 0,8% linear nos 24 anos 

seguintes; 

 Garantia dos materiais de sustentação e fixação dos painéis 

o Requisito de duração (vida útil) de 25 anos; 

o Defeitos de fabricação e materiais: mínimo de 5 anos; 

As atividades relacionadas aos módulos fotovoltaicos consistem em: 

 Elaboração de projeto executivo de instalação dos módulos fotovoltaicos, 

totalizando uma potência de 150 kWp; 

 Fornecimento de materiais; 

 Montagem mecânica; 

 Montagem de instalações elétricas; 

 Elaboração de documentação técnica; 

 Comissionamento e avaliação de desempenho; 

 Treinamento de equipe de manutenção. 

 

03 

unidades 

 

INVERSORES 

 

O sistema de geração fotovoltaica deve ser constituído por, no mínimo, 3 

inversores solares. Os requisitos técnicos mínimos estão descritos no arquivo 

“Projeto básico do Sistema de geração solar fotovoltaica de 150 kWp – 

Requisitos técnicos mínimos”. Deve-se destacar os seguintes itens: 

 

 A razão entre a potência nominal do inversor e a potência total de módulos 

fotovoltaicos conectado ao respectivo inversor deve estar situada entre 0,88 e 

1,1; 

 Os inversores deverão conter a certificação IEC 61727:2004, IEC 

62116:2014, registro no programa brasileiro de etiquetagem do INMETRO e 

atender aos requisitos definidos nas normas ABNT NBR 16149:2013 e ABNT 

NBR 16150:2013; 

 Garantia dos inversores 

o Garantia contra defeitos de fabricação e materiais: mínimo de 5 anos; 

As atividades relacionadas aos módulos fotovoltaicos consistem em: 

 Elaboração de projeto executivo de conexão dos módulos fotovoltaicos aos 

inversores, garantindo o funcionamento da planta fotovoltaica de 150 kWp; 

 Fornecimento de materiais; 

 Montagem mecânica; 
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 Montagem de instalações elétricas; 

 Elaboração de documentação técnica; 

 Comissionamento e avaliação de desempenho; 

 Treinamento de equipe de manutenção. 

 

01 

conjunto 

 

ACESSÓRIOS 

 

Os acessórios se caracterizam por dispositivos para garantir a instalação e 

funcionamento do sistema de geração fotovoltaica e se agrupam nos seguintes 

elementos: 

 

 Conector solar para módulos fotovoltaicos; 

 Cabo elétrico, padrão solar; 

 Eletrodutos e Eletrocalhas; 

 Caixa de junção dos módulos fotovoltaicos; 

 Quadro geral de baixa tensão – Corrente Alternada; 

 Multimedidor de grandezas elétricas; 

 Sistema de aterramento e proteção contra descarga atmosférica; 

Os requisitos técnicos mínimos estão descritos no arquivo “Projeto básico do 

Sistema de geração solar fotovoltaica de 150 kWp – Requisitos técnicos 

mínimos”. 

As atividades relacionadas aos acessórios consistem em: 

 Elaboração de projeto executivo de instalação dos diversos elementos, 

tendo em vista o funcionamento do sistema fotovoltaico de 150 kWp; 

 Fornecimento de materiais; 

 Montagem mecânica; 

 Montagem de instalações elétricas; 

 Elaboração de documentação técnica; 

 Comissionamento e avaliação de desempenho; 

 Treinamento de equipe de manutenção. 

 

 

2.1.1. O ANEXO II – Projeto Básico descreve as características técnicas mínimas 

que os componentes individuais da instalação devem possuir, bem como o 

desempenho global da instalação. 

2.1.2. A empresa deverá detalhar os valores unitários e totais na apresentação de 

sua proposta comercial. 
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3. DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS 

 

3.1 Os serviços a serem prestados pela Contratada estão especificados no item 3 do 

ANEXO II – Projeto Básico. 

 

4. DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO 

 

4.1 Etapa 01: Elaboração de Projeto executivo referente à instalação de planta 

fotovoltaica de 150 kW; 

 

4.2 Etapa 02: Entrega, Montagem mecânica, montagem de instalações elétricas e 

comissionamento de equipamentos de sistema de geração fotovoltaica; 

 

4.3 Etapa 03: Documentação final referente à planta fotovoltaica e Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho de Classe do profissional. 

 

5. PRAZO DE EXEUÇÃO 

 

5.1 Os serviços deverão ser prestados no prazo de 08 (oito) meses, a partir da data de 

sua assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes. 

 

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

6.1. O prazo para execução dos serviços toma por base o cronograma previsto de ações 

de eficiência energética para as instalações. De forma geral, tem-se: 

 

ETAPAS 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Etapa 1 – Elaboração de Projeto executivo da instalação 

de sistema fotovoltaico. 
X        

Etapa 2 – Entrega, Instalação e Comissionamento do 

Sistema de Geração Fotovoltaica. 
 X X X X X   

Etapa 3 – Documentação final do Sistema de Geração 

Fotovoltaica e ART. 
      X X 
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7. VISITA TÉCNICA 

 

7.1. A Visita Técnica deverá ser realizada até o dia 07 de fevereiro do corrente ano, no 

horário de 08h às 12h e das 13h às 18h, sendo indispensável o agendamento prévio com 

antecedência, no e-mail: licitacao@finatec.org.br. 

 

8. DO PAGAMENTO 

 

8.1. Os pagamentos serão efetuados contra a aprovação das etapas previstas, cujos 

prazos de entrega e valores correspondentes podem ser visualizados abaixo: 

 

Etapas Conteúdo 

Prazo após a 

assinatura 

do contrato 

Valor (% do 

valor total 

do contrato) 

Etapa 1 – Projeto executivo 

da instalação de sistema 

fotovoltaico. 

Memorial de cálculo e 

desenhos técnicos 
30 dias 40% 

Etapa 2 – Entrega, 

Instalação e 

comissionamento do 

sistema de geração 

fotovoltaica. 

Relatório técnico de 

montagem e 

comissionamento da 

instalação 

180 dias 40% 

Etapa 3 – Documentação 

final do sistema de geração 

fotovoltaica e ART. 

Documentação conforme 

item 3.5 do Anexo II – Projeto 

Básico 

240 dias 20% 

 

8.2. A Finatec terá o prazo de 10 (dez) dias corridos para avaliação das etapas e a 

Contratada, caso necessário, o prazo de 10 (dez) dias para proceder adaptações e melhorias 

solicitadas. 

 

8.3. Os pagamentos serão efetuados mediante depósito bancário, em conta corrente de 

titularidade da empresa vencedora, no prazo de até 25 (vinte e cinco) dias, contados da 

apresentação da respectiva Nota Fiscal, emitida de acordo com as normas e legislação 

aplicável, devidamente atestada pelo Coordenador do Projeto. 

 

 

 

mailto:licitacao@finatec.org.br
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9. DA GARANTIA 

 

9.1. O ANEXO II – Projeto Básico apresenta as condições gerais de garantia dos 

equipamentos e dos serviços prestados, as quais devem ser atendidas pela Contratada. De 

forma geral, as condições de garantia se resumem em: 

 

Garantia Descrição 

Garantia da 

instalação 

 

A Contratada fornecerá todos os materiais, instalará a planta fotovoltaica 

e deverá apresentar garantia dos serviços prestados pelo período de 5 

(cinco) anos. 

 

Garantia de 

desempenho 

 

Conforme a NBR 16274:2014, o desempenho é avaliado por parâmetros 

anuais, um dos quais é denominado desempenho global anual, 

correspondendo ao parâmetro tratado na literatura técnica especializada 

por taxa de desempenho (TD) ou, em inglês, por performance ratio (PR).  

A Contratada deverá garantir o valor de geração mínima e o desempenho 

global anual, estimados e apresentados no Projeto Executivo. Nesse 

contexto, destaca-se que o projeto executivo deve apresentar uma taxa de 

desempenho superior a 0,75. 

O processo de avaliação de desempenho é composto por avaliações iniciais 

e avaliações de desempenho anuais, conforme especificado na sequência: 

 Avaliações iniciais de desempenho: a avaliação inicial de 

desempenho deverá ser nos primeiros 45 (quarenta e cinco) dias após o 

início de operação da planta fotovoltaica. As avaliações iniciais de 

desempenho serão de dois tipos, realizadas com dois períodos de medição 

e aquisição de dados: 

o Avaliação de curta duração, com 2 (dois) dias de medições e dados; 

e 

o Avaliação de longa duração, com 30 (trinta) dias de medições e 

dados. 

 Avaliações de desempenho anual: Estão previstas duas avaliações 

anuais de desempenho, a serem realizadas durante o período de garantia 

da instalação, sendo efetuadas, respectivamente, após um ano de 

operação e após dois anos de operação.  

 

 



 

Página 16 de 21 
 

 

10. LOCAL DE EXECUÇÃO 

 

10.1. Todos os serviços deverão ser executados nos prédios da Faculdade de Tecnologia 

(FT) e no Prédio SG-11 da Universidade de Brasília (UnB), conforme previsto no Projeto 

Básico, localizado no endereço abaixo: 

 

Faculdade de Tecnologia da UnB 

Prédio SG-11 

Endereço: Campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília – UnB, Brasília – DF. CEP: 

70910-900. 

 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.1 Constatadas anormalidades não previstas neste termo, fica a Contratada obrigada a 

comunicar previamente à contratante para as devidas providências. 

 

 

Marco Aurélio Gonçalves Oliveira 

Coordenador do Projeto 
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ANEXO II 

PROJETO BÁSICO 

 

O Projeto Básico será disponibilizado na íntegra, em arquivo digital, na página 

http://www.finatec.org.br/editais-de-licitacao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.finatec.org.br/editais-de-licitacao
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 

 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

 

Eu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Responsável Técnico ou Representante Legal 

devidamente qualificado) da empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX, DECLARO, para os devidos 

fins, que visitei o local onde será executada a XXXXXXXXXX (descrever o objeto da 

licitação), localizada na Universidade de Brasília, tendo tomado conhecimento de todas as 

peculiaridades e características do local e/ou dos serviços que serão executados, ciente de 

que o preço a ser proposto pela minha empresa está de acordo com o projeto básico e 

demais complementos que integram o instrumento convocatório. 

 

 

XXXXXXXXX, XX de XXXXXXX de XXXX. 
 

________________________________________ 

 

XXXXXXXXXXX (NOME RESPONSÁVEL TÉCNICO OU REPRESENTANTE LEGAL) 

 

CPF nº: 
RG nº: 

 

 

Observação: Esta declaração deverá ser emitida preferencialmente em papel que identifique 

a Licitante. 
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ANEXO IV 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 

DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

OBRIGATÓRIA SE NÃO REALIZAR VISITA 

 

Eu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Representante Legal devidamente qualificado) da 

empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX, DECLARO, para os devidos fins, que NÃO visitei o local 

onde será executado o/a XXXXXXXXXX (descrever o objeto da licitação) na Universidade de 

Brasília, por opção própria, assumindo, assim, CONCORDÂNCIA com todas as condições 

estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e qualquer 

responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na 

verificação das condições do local de execução do objeto do certame. 

 

Assim, declaro que estou ciente de que o preço proposto pela empresa está de acordo com 

as exigências do Edital e seus Anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o 

compromisso de honrar plenamente todas as exigências do instrumento convocatório nº 

XXXX (citar o número do edital), sem quaisquer direitos a reclamações futuras, sob a 

alegação de quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do objeto. 

 

XXXXXXXXX, XX de XXXXXXX de XXXX. 

________________________________________ 

NOME (RESPONSÁVEL TÉCNICO OU REPRESENTANTE LEGAL) 

CPF nº: 

RG nº: 

 

Observação: Esta declaração deverá ser emitida preferencialmente em papel que identifique 

o licitante. 
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ANEXO V 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 

MODELO DE PROPOSTA 

 

DADOS DA PROPONENTE: 

Razão Social/CNPJ: 

Endereço completo: 

Telefone:                                       e-mail: 

 

À  

Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC  

Prezados Senhores, 

 

Em atenção ao Edital em referência, apresentamos proposta para o fornecimento de 

equipamentos e na elaboração de projeto executivo para montagem, comissionamento e 

avaliação de desempenho de sistema de geração fotovoltaica, conforme descrito nos itens 

abaixo: 

ETAPA DESCRIÇÃO QTDE 
VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

1 
Elaboração de Projeto executivo da 

instalação de sistema fotovoltaico. 
 

  

2 
Entrega, Instalação e Comissionamento 

do Sistema de Geração Fotovoltaica. 
 

  

2.1 Módulos fotovoltaicos 545   

2.2 Inversores 03   

2.3 Acessórios 01   

3 
Documentação final do Sistema de 

Geração Fotovoltaica e ART. 
 

  

VALOR GLOBAL R$ 

 

Declaramos que nos preços estão inclusos todos os insumos que o compõe, tais como as 

despesas com mão de obra, impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente no fornecimento dos equipamentos objeto desta Licitação. 

 

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à Licitação em 

causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 
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DADOS DA EMPRESA AUTORIZADA A PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 

Razão Social: 

Endereço completo: 

Telefone:                              Fax:                                e-mail: 

 

Assinatura/Carimbo do Representante Legal da Empresa 

 (Papel Timbrado da Empresa)  


