EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 09/2021
PROCESSO N°. 308/2021
Entrega de documentos e abertura
Dia: a partir do dia 30/11/2021 até o dia 10/12/2021
Hora: 07hs às 11hs e 13hs às 17hs
Local: prédio da sede da prefeitura municipal – setor de licitação e compras
O MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS/MG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob
o nº 18.477.315/0001-90, com sede situada à Avenida Capitão João Pinto, nº 193, Centro, em Carlos
Chagas/MG, torna público que fará CHAMAMENTO PÚBLICO visando à inclusão do Município de Carlos
Chagas/MG no Programa de Eficiência Energética da CEMIG, com base na Lei Federal nº 9.991/2000 e
suas alterações, na intenção de elaborar e apresentar à concessionária supracitada Projetos de Eficiência
Energética com propostas de ações que busquem novas tecnologias que contribuam na redução de
consumo de energia elétrica em benefício da Prefeitura Municipal de Carlos Chagas/MG com o intuito de
promovera sustentabilidade e a eficiência energética de suas instalações, nos termos da Chamada Pública
de Projetos de Eficiência Energética, em conformidade com a REN 920/2021/ANEEL para o ano de 2021; e
execução do Projeto Proposto, caso venha a ser selecionado, nos termos deste edital e seus anexos.
Disponível em: https://www.cemig.com.br/chamada-publica/programa-de-eficiencia-energetica-2021/
LOCAL: AVENIDA CAPITÃO JOÃO PINTO, Nº 193, CENTRO, EM CARLOS CHAGAS/MG.
PRAZO: A entrega dos documentos deverá ocorrer a partir do dia 30 de novembro de 2021 até 13 de
dezembro de 2021,no horário das 08hs às 12h00min e das 13hs às 17h00min, sendo que a sessão pública
de abertura dos envelopes acontecerá no dia 13 de dezembro de 2021 às 13h00min horas na sede da
Prefeitura Municipal de Carlos Chagas/MG – Avenida Capitão João Pinto, nº 193, Centro, em Carlos
Chagas/MG.
FORMA: Os documentos poderão ser entregues em envelopes lacrados, sendo originais devidamente
assinados pelo proponente, ou em cópias autenticadas por cartório ou autenticadas por servidor público
apto para tal ato erubricadas pelo proponente;
1. OBJETO
1.1. O presente Chamamento Público tem por objetivo a seleção de instituição privada que comprove
experiência em projetos de eficiência energética e enquadre-se nas atividades desenvolvidas por
Empresa de Serviços de Conservação de Energia – ESCO (Energy Services Company),
interessadas em realizar o Diagnóstico Energético nas instalações do Município de Carlos
Chagas/MG, submeter à proposta de projeto ao Programa de Eficiência Energética – ANEEL da
CEMIG D 2021 e executar o projeto caso o mesmo seja classificado no Edital da CEMIG.

1.2. Empresa participante arcará única e exclusivamente com todas as despesas necessárias à
elaboração do Projeto e, independente se for o Projeto selecionado ou não no Programa de
Eficiência Energética, não será devido nenhum valor pelo município.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. Considerando que a CEMIG D publicou edital para Chamada Pública para a seleção de projetos do
PROGRAMA
DE
EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA,
conforme
Disponível
em:
https://www.cemig.com.br/chamada-publica/programa-de-eficiencia-energetica-2021/.
2.2. Diante da publicação o Município de Carlos Chagas/MG demonstra o seu interesse e determinação
em participar do referido PROGRAMA que entrará em curso na concessionária CEMIG D. O
objetivo é reduzir o consumo de energia elétrica demandada pelo parque de iluminação pública do
município.
2.3. Anualmente a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CEMIG D -, cumprindo o disposto na legislação
federal de energia elétrica e da regulamentação emanada pela Agência Nacional de Energia Elétrica
– ANEEL seleciona propostas de projetos de conservação de energia e uso racional de energia
elétrica para integrar o Programa de Eficiência Energética da CEMIG. Para o poder público, a
modalidade de participação é a “Fundo Perdido”, espécie de financiamento não reembolsável.
2.4. Tendo em vista as características do Edital da CEMIG D de “Fundo Perdido”, entende-se ser muito
benéfico para o município a participação neste Edital, pois a implantação do projeto de eficiência
energética causará uma redução significativa no custeio com energia elétrica.
2.5. Para viabilizar a participação da Chamada Pública da CEMIG D, o município Carlos Chagas/MG
lança o presente Edital para selecionar uma empresa dotada de capacidade técnica e intuito de
cumprir todas as exigênciascontidas no Edital da CEMIG D.
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E HABILITAÇÃO
3.1. Estão impedidos de participar do presente credenciamento:
3.2. Os interessados que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV do art.87 da
Lei nº 8.666/93;
3.3. Empresa que se encontre em processo de dissolução, falência, fusão, cisão, ouincorporação;
3.4. Pessoas jurídicas cujos proprietários, administradores ou dirigentes exerçam cargos ou funções na
Administração Pública Municipal.
3.5. Pessoas jurídicas enquadradas no art. 9º da Lei 8.666/93 e posteriores alterações.
3.6. Poderão participar do Chamamento Público as empresas legalmente habilitadas para a execução de
serviços de eficiência energética habilitadas a atenderem às exigências constantes deste Edital, e
que:
3.7. Tenham objeto social compatível com as exigências em questão, inclusive sendo evidenciadas
tanto em Contrato Social quanto em Certidão de Registro e Quitação do CREA;
3.8. Atenda integralmente todos os requisitos do Edital de Chamada Pública da Cemig, disponível
nos site oficial da mesma. Disponível em: https://www.cemig.com.br/chamada-publica/programade-eficiencia-energetica-2021/;
3.9. Sejam credenciadas e habilitadas pelos órgãos oficiais reguladores e fiscalizadores dos serviços de
engenharia para os quais ora se candidata;
3.10. Não constar no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS.

4. DA VISITA TÉCNICA
4.1 A visita técnica será obrigatória.
4.2 A Visita técnica será nos dias 30/11 a 10/12 de 2021, no horário de 13h00min ás 17h00min que
deverá ser acompanhada por profissional da prefeitura, que emitirá declaração de visita técnica,
que deverá ser apresentada juntamente com a documentação de habilitação;
4.3 As empresas deverão agendar a visita no Departamento de Engenharia – exclusivamente pelo
telefone (33) 3624-1263 ou (33) 3624-1264.
4.4 A visita técnica poderá ser realizada até o último dia anterior da realização da sessão de abertura dos
envelopes.
4.5 A visita técnica não é obrigatória, todavia a empresa que optar em não fazê-la deverá assinar
declaração de que conhece todos os locais objeto do projeto.
5. DA HABILITAÇÃO
5.1. Para habilitação, o proponente deverá apresentar os documentos de habilitação em 01 (uma) via
original ou autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em
órgão da imprensa oficial, com exceção daqueles emitidos via internet que terão sua autenticidade
confirmada na página do órgão que o expediu;
5.2. Os documentos deverão estar autenticados antes do início da sessão de abertura da licitação;
5.3. Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles
que, por sua natureza, não contenham validade. Certidões Negativas ou Positivas com Efeito de
Negativa que não apresentarem expresso a data de validade será considerado como prazo de
vigência 90 (noventa) dias a contar de sua emissão;
5.4. Para fins de habilitação, os interessados deverão apresentar os seguintes documentos de
habilitação, no prazo consignado:
6. HABILITAÇÃOJURÍDICA
6.1. Ato constitutivo (Estatuto ou Contrato Social) em vigor, acompanhado de todas as eventuais
alterações contratuais, devidamente registrados no órgão competente, em se tratando de
sociedades empresárias, e, no caso de sociedade por ações, acompanhada de documentos de
eleição de seus administradores.
7. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
7.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF
com CNAE correspondente a finalidade deste edital;
7.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do interessado;
7.3. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos
por lei;
7.4. Prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, através da Certidão
negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
8. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
8.1. Certidão do Distribuidor Cível da sede da pessoa jurídica, constando a NEGATIVA de Ações de

Falência, com data de expedição não anterior a 60 (sessenta) dias da data prevista para a
apresentação dos envelopes.
9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
9.1. Prova de registro ou inscrição regular da empresa junto ao CREA – MG;
9.2. Prova de registro do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia –
CREA – MG;
9.3. Apresentação de no mínimo um atestado de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, comprovando a execução anterior de projetos aprovados relativos ao
objeto deste edital (Iluminação Pública no âmbito do Programa deEficiência Energética da ANEEL);
9.4. Certificação CMVP (Certified Measurement and Verification Prefessional) da EVO (Eficiency
Valuation Organization) do profissional responsável pela estratégia de Medição e Verificação, cuja
ART deverá estar registrada em seu nome;
9.5. Comprovação de que possui engenheiro com CMVP/EVO no quadro permanente da empresa, que
ficará a cargo dos serviços de Medição e Verificação – M&V;
9.6. Engenheiro com certificação PMP (Project Management Profissional Certification) emitido pela PMI
(Project Management Institute) pertencente ao quadro da empresa;
9.7. A comprovação do vínculo do profissional CMVP, PMP e do responsável técnico com a empresa,
de que trata os itens acima, deverá ser feita através da cópia da CTPS – Carteira de Trabalho e
Previdência Social do profissional – na qual conste o registro do funcionário, ou cópia da página do
livro de registro de empregados. Tais profissionais deverão compor o quadro permanente da
empresa, não podendo ser contratado como prestador de serviços;
9.8. Declaração de visita técnica assinada pela Prefeitura Municipal do Município Carlos Chagas/MG
comprovando a visita técnica realizada.
10. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
10.1. Declaração de que a empresa não possui, em seu quadro funcional, menor de 18 (dezoito) anos
cumprindo trabalho noturno, perigoso, ou insalubre, e menor de 16 (dezesseis) anos
desempenhando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos,
destinada ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;
10.2. Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de que nenhum dos sócios ou
diretores, ocupam cargo ou função de chefia e assessoramento em qualquer nível no âmbito do
Município de Carlos Chagas - MG;
10.3. Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de que tem ciência de que as obras e
serviços somente serão pagos se o projeto for aprovado pela Concessionária de Energia Elétrica CEMIG, na modalidade de fundo perdido, perante a Chamada Pública de Projetos – CPP.
11. CRITÉRIOS DE CREDENCIMENTO
11.1. As empresas que atenderem às condições de habilitação serão credenciadas pela Comissão
Permanente de Licitação;
11.2. Fica assegurado o direito de interposição de recurso ou pedido de reconsideração no prazo de
24 (vinte e quatro) horas para as empresas inabilitadas.

12. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA EMPRESA REPRESENTANTE
12.1. Após a abertura dos envelopes, será analisada primeiramente a documentação exigida, e serão
classificados aqueles que cumprirem as exigências legais presentes no edital;
12.2. Após a análise da documentação, as empresas comprovadamente qualificadas, serão avaliadas
sob os quesitos da Tabela abaixo pela Prefeitura de Carlos Chagas/MG, por meio de Comissão
Especial nomeada especificamente para esta análise;
12.3. Será selecionada a empresa que obtiver a maior pontuação segundo os critérios constantes a
seguir:
ITEM

DESCRIÇÃO

PONTOS

1

Comprovante que a empresa possui escritório regional em Minas Gerais.

2

Comprovante de certificação da empresa pela norma ISO 9001:2015.
5
Engenheiro com certificação PMP (Project Management Profissional
5 pontos por
Certification) emitido pela PMI (Project Management Institute) pertencente ao
comprovação
quadro da empresa;
Engenheiro com CMVP-EVO no quadro permanente da
10 pontos por
empresa, que ficará a cargo dos serviços de Medição eVerificação – M&V.
comprovação

3
4
5

6

7

5

Ter Diagnósticos Energéticos / Projetos de Eficiência Energética elaborados e
APROVADOS junto à Chamada Pública de Projetos da CEMIG, na tipologia 10
ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
Atestado de capacidade técnica da empresa, fornecido por pessoas jurídicas de
direito público ou privado. O atestado de capacidade técnica deverá explicitar
3 pontos por
que a empresa possui experiência em elaboração e execução de projetos de
comprovação
Iluminação Pública aprovados no “Programa de Eficiência Energética – PEE” de
alguma concessionária do Brasil.
Atestado de capacidade técnica da empresa, fornecido por pessoas jurídicas de
direito público ou privado. O atestado de capacidade técnica deverá explicitar
2 pontos por
que a empresa possui experiência em elaboração e execução de
comprovação
projetosaprovados no “Programa de Eficiência Energética – PEE” de alguma
concessionária do Brasil de outras tipologias (Exclui-se Iluminação Pública)

PONTOS
MÁXIMOS
5
5
10
20
10

30

20

12.4. Em caso de empate, será selecionada a empresa que obtiver a maior pontuação na sequencia
dos itens listados acima; Ou seja, maior pontuação no item 1, depois no item 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Se
persistir o empate, será realizado sorteio em ato público, em data e horário previamente
estabelecidospela Comissão de Seleção, com notificação de todos os participantes.
13. REMUNERAÇÃO
13.1.
Não haverá destinação de recursos financeiros por parte do Município de Carlos
Chagas/MG. A remuneração dos eventuais credenciados estará condicionada ao sucesso da
aprovação do projeto perante a Cemig Distribuidora S.A., obedecendo-se aos critérios
estabelecidos por regulamento através de Chamada Pública de Projetos Cemig. Aprovado o

projeto e captado o recurso, fará jus o proponente à execução do mesmo, ocasião em que será
remunerado pelos serviços.
14. ETAPAS DE SELEÇÃO
14.1.
Na Tabela abaixo, seguem as etapas de seleção:
ETAPA
1

DESCRIÇÃO
Publicação do Edital de Chamamento Público

2

Período para envio dos documentos

3

Divulgação do Resultado Preliminar

4

Prazo para interposição de recursos

5

Análise dos recursos e Publicação do resultado final, com
divulgação das decisões recursais proferidas (se houver)

PRAZO
25/11/2021
30/11/2021 à
10/12/2021
13/12/2021
13/12/2021 à
15/12/2021
16/12/2021

15. DISPOSIÇÕES REFERENTES AO CONTRATO
15.1. Para o cumprimento do objeto deste Chamamento Público será firmado Contrato Administrativo
entre a empresa vencedora e o Município de Carlos Chagas/MG, observadas as condições
estipuladas neste Chamamento Público, na forma da minuta do mencionado termo, a qual é parte
integrante deste projeto e, no que couber, as disposições estabelecidas na Lei nº 8.666/93;
15.2. Uma vez homologado o resultado do procedimento seletivo, observadas as condições fixadas no
projeto respectivo, à vencedora será notificada para, no prazo máximo de até 02 (dois) dias
consecutivos, fazer a assinatura do contrato;
15.3. Caso a pessoa à qual foi adjudicado o objeto do procedimento seletivo venha a se recusar em
assinar o contrato dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da data de convocação, realizada
dentrodo prazo de validade da proposta, estará caracterizada a perda do direito à contratação;
15.4. A não-assinatura do Contrato por parte da vencedora, por qualquer motivo, dentro do prazo
estabelecido, implicará em sua eliminação, ficando sujeita à cominação prevista no artigo 81 da Lei
nº 8.666/93, sendo facultado à Comissão de Licitação e Contratos o chamamento por ordem de
classificação, quando houver, das demais pessoas para a assinatura do Contrato Administrativo,
em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado;
15.5. Farão parte integrante do Contrato Administrativo, independentemente de transcrição, as
instruções contidas neste projeto e os documentos nele referenciados;
15.6. A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato;
15.7. O inadimplemento de qualquer cláusula do contrato poderá ser motivo de sua imediata rescisão,
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, se a vencedora: - falir; transferir o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem a prévia e expressa anuência do
Município; - interromper o fornecimento dos bens e serviços sem justo motivo aceito pelo Município.
16. DISPOSIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
16.1. Caso o projeto seja vencedor da CPP - Chamada Publica de Projetos da concessionária, ficaráa
empresa credenciada obrigada a executar o projeto, em todas as etapas, envolvendo fornecimento

e instalação de materiais / equipamentos, Medição & Verificação, treinamento e capacitação,
descarte de materiais, bem como toda e qualquer obrigação perante os Editais de Chamadas
Públicas das concessionárias de energia, sendo que o pagamento se dará de forma indireta pela
concessionária de energia, onde o Município receberá os valores firmados no Termo de
Cooperação Técnica entre o Município e a concessionária de energia e os repassará, de forma
integral, à empresa credenciada;
16.2. É de responsabilidade da credenciada identificar os pontos (Ruas/Avenidas) de iluminação
pública que apresentem maior viabilidade técnica e econômica para desenvolvimento do projeto e
quese enquadre nas disposições do Edital a ser publicado pela CEMIG D;
16.3. Nenhum valor será pago pela Prefeitura do Município de Carlos Chagas/MG à empresa
Credenciada para a apresentação dos diagnósticos energéticos / projetos de eficiência energética,
caso o mesmo não seja classificado ou escolhido na Chamada Pública;
16.4. A Prefeitura do Município de Carlos Chagas/MG, se obriga a:
16.5. Prestar as informações necessárias para a credenciada para a participação nas chamadas
públicas;
16.6. Manter-se adimplente com as faturas de energia elétrica perante a concessionária de energia
durante todo o processo de vigência do contrato;
16.7. Manter-se em dias com as obrigações legais, não existindo óbice para a habilitação da
Prefeitura na Chamada Pública, com documentos como CND´s, FGTS e CNDT;
16.8. Apresentar os documentos necessários solicitados pela credenciada para a apresentação dos
diagnósticos / projetos junto às Concessionárias.
17. DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida nos seguintes locais:
17.2. Divisão de Licitações;
17.3. Sitio eletrônico da Prefeitura Municipal, www.carloschagas.mg.gov.br;
17.4. O credenciamento a que se refere este Edital não gera direitos subjetivos, sem a respectiva
captação de recursos, podendo ser revogado por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou, anulado, por ilegalidade, de ofício ou por provocação
de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba indenização,
de acordo com o art.49 da Lei Federal nº 8.666/93;
17.5. No uso da prerrogativa conferida pelo § 3º do Artigo 43 da Lei nº 8.666/93, a Comissão Técnica
Especial ou Autoridade Superior, em qualquer fase do procedimento, a promoção de diligências
destinadas a esclarecer ou complementar instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documentos ou informação que deveria constar originariamente da proposta;
17.6. Os interessados habilitados receberão carta de credenciamento, que os permitirão apresentar os
projetos na Cemig Distribuidora SA;
17.7. O presente procedimento de seleção não acarretará quaisquer ônus para o Município de
Carlos Chagas/MG;
17.8. A participação na presente seleção implica a concordância tácita, por parte do interessado, com
todos os termos e condições do presente Edital;
17.9. A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase do procedimento. A falsidade de qualquer documento

apresentado ou inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação;
17.10.
Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação;
17.11.
Para a solução de quaisquer questões porventura decorrentes deste edital o foro compete é
o da Comarca de Carlos Chagas/MG, com exclusão de qualquer outro;
17.12.
Os avisos deste chamamento serão publicados no Diário Oficial dos Municípios Mineiros e
nosite oficial da Prefeitura Municipal de Carlos Chagas/MG.
17.13.
O Município de Carlos Chagas/MG, poderá revogar o presente edital, no todo ou em parte,
por conveniência administrativa e interesse público ou por fato superveniente, devidamente
justificado;
17.14.
Será descredenciado a critério do Município a qualquer tempo, o credenciado que não
mantiver as condições exigidas para habilitação durante o curso do contrato, bem como rejeitar
qualquer cumprimento da obrigação assumida;
17.15.
O credenciado responderá por danos causados diretamente ao Município e a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execução dos serviços prestados;
17.16.
São partes deste Edital;
 Anexo I – Modelo de Credenciamento
 Anexo II–Modelo de Declarações Diversas;
 Anexo III – Minuta de Contrato.
 Anexo IV – Declaração de renúncia à visita técnica.
Carlos Chagas, 25 de novembro de 2021.
Ione Araújo Pereira Bitencourt
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ANEXO I
PEDIDO DE CREDENCIAMENTO CHAMADO PÚBLICO Nº 09/2021
(Empresa, CNPJ, endereço, telefone),vem manifestar interesse no credenciamento para elaboração de
diagnóstico de eficiência energética e formatação de projetos para implantação do Programa de Eficiência
Energética - PEE, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica -ANEEL, através de apresentação de
projeto e participação junto perante Chamada Pública da concessionária CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A,
através da Secretaria Municipal de Obras, de acordo com este edital e anexos
Local e data

Assinatura e carimbo do interessadoCarimbo de CNPJ
OBS: declaramos que aceitamos e estamos de acordo com todas as condições, especificações e demais
critérios estabelecidos neste edital.

ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSASCHAMADA PÚBLICA Nº09/2021

Empresa..........................................................., inscrita no CNPJ nº ................................... ,
por
intermédio
De seu representante legal, o Sr.................................................portador da Carteira de Identidade nº
....................................... e do CPF nº. , DECLARA sob as penas da lei:
ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V DA LEI 8666/93, acrescido pela Lei 9854, de
27de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de menor
aprendiz apartir dos 14 anos;
2
INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO: que até a presente data
inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores;
3
CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: ter recebido todos os
documentos e informações, conhecer e acatar as condições para cumprimento das obrigações objeto da
Licitação;
4
DECLARA, sob as penas da lei, que não pesa contra si declaração de inidoneidade,
expedida por órgão da Administração Pública de qualquer esfera do Governo, nos termos do art. 97 da
Lei8.666/93.
1

Local e data
(Nome-Identidade–CPF/CNPJ do declarante)
OBS: A presente declaração deverá ser assinada pelo credenciante ou seu representante legal.

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº _______/_____ DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS E __________________________.
O Município de Carlos Chagas-MG, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº
____________________, com edifício-sede da Prefeitura localizado na Avenida Capitão João Pinto, nº
193, Centro, Carlos Chagas/MG, CEP 39.864-000, neste instrumento representado pelo Prefeito
Municipal, Sr. José Amadeu Nanayoski Tavares, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº
278.992.686.72, residente e domiciliado Rua Dragotin Tomich, n° 18, Centro, CEP: 39.864-000, Centro,
na cidade de Carlos Chagas/MG, doravante denominado CONTRATANTE, e ___________________,
CNPJ nº ___________________, com sede à ___________________________________, nº ______,
em _______/___, neste instrumento representado por seu Diretor ___________________, _________,
___________, __________, portador do CPF ____________, residente e domiciliado à
________________, nº ________, em ________/___, doravante denominada CONTRATADO,
celebram o presente contrato de prestação de serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Contratação de instituição privada que comprove experiência em projetos de eficiência energética e
enquadre-se nas atividades desenvolvidas por Empresa de Serviços de Conservação de Energia –
ESCO (Energy Services Company), interessadas em realizar o Diagnóstico Energético nas instalações
do Município de Carlos Chagas/MG, submeter à proposta de projeto ao Programa de Eficiência
Energética – ANEEL da CEMIG D 2021 e executar o projeto caso o mesmo seja classificado no Edital
da CEMIG.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE
São obrigações da Contratada:
Caso o projeto seja vencedor da CPP - Chamada Publica de Projetos da concessionária, ficará a
empresa credenciada obrigada a executar o projeto, em todas as etapas, envolvendo fornecimento e
instalação de materiais / equipamentos, Medição & Verificação, treinamento e capacitação, descarte de
materiais, bem como toda e qualquer obrigação perante os Editais de Chamadas Públicas das
concessionárias de energia, sendo que o pagamento se dará de forma indireta pela concessionária de
energia, onde o Município receberá os valores firmados no Termo de Cooperação Técnica entre o
Município e a concessionária de energia e os repassará, de forma integral, à empresa credenciada;
É de responsabilidade da credenciada identificar os pontos (Ruas/Avenidas) de iluminação pública que
apresentem maior viabilidade técnica e econômica para desenvolvimento do projeto e que se enquadre
nas disposições do Edital a ser publicado pela CEMIG D;
Elaborar o projeto segundo as orientações previstas no edital da Chamada Pública disponível em:
https://www.cemig.com.br/chamada-publica/programa-de-eficiencia-energetica-2021/
Manter as condições de habilitação no decorrer do cumprimento deste contrato.
São obrigações do Município:
Realizar o pagamento por meio de depósito identificado em conta corrente ou emissão de cheque
nominal desta prefeitura ao beneficiário a ser indicado pelo contratado em sua proposta, no prazo de

10 (dez) dias corridos da data em que for disponibilizado os valores pela CEMIG em decorrência de
aprovação do Projeto por esta concessionária;
O Município autoriza a credenciada a realizar os serviços, mediante apresentação, por parte do
servidor, de termo de autorização de serviço.
Prestar as informações necessárias para a credenciada para a participação nas chamadaspúblicas;
Manter-se adimplente com as faturas de energia elétrica perante a concessionária de energia durante
todo o processo de vigência do contrato;
Manter-se em dias com as obrigações legais, não existindo óbice para a habilitação da Prefeitura
na Chamada Pública, com documentos como CND´s, FGTS e CNDT;
Apresentar os documentos necessários solicitados pela credenciada para a apresentação dos
diagnósticos / projetos junto às Concessionárias.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME LEGAL E DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO:
Este contrato encontra-se vinculado ao Edital de Credenciamento devendo a ele ser recorrido para
suprir quaisquer dúvidas ou pendências oriundas do presente instrumento. Em caso de dúvidas ou
pendências não supridas por este instrumento ou pelo Edital em que lhe deu origem, recorrer-se-á à
Lei 8.666/93, em especial ao seu Capítulo III - DOS CONTRATOS.
O contratado reconhece os direitos da Administração descritos no art. 77 e seguintes da Lei 8666/93. O
contratado obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO
O presente contrato terá vigência de 12 meses a contar da data se sua assinatura, podendo ser
prorrogado, por interesse das partes, mediante termo aditivo, por igual ou menor período,
sucessivamente, até o limite máximo de 60 meses.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
Nenhum valor será pago pela Prefeitura do Município de Carlos Chagas/MG à empresa Credenciada
para a apresentação dos diagnósticos energéticos / projetos de eficiência energética, caso o mesmo
não seja classificado ou escolhido na Chamada Pública.
O valor a ser pago será o aprovado pela CEMIG, em caso de ser o projeto selecionado pela
concessionária,
conforme
o
edital
de
Chamada
Pública
Disponível
em:
https://www.cemig.com.br/chamada-publica/programa-de-eficiencia-energetica-2021/.
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO
As despesas oriundas do presente instrumento de contrato serão cobertas pelas seguintes dotações do
orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Carlos Chagas-MG:
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES
O presente contrato poderá ser alterado ou modificado, por interesse da Secretaria de Obras, de
comum acordo entre as partes, mediante termo aditivo.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
O descumprimento de qualquer cláusula contratual, condição, obrigação constante deste contrato, ou
de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, sujeitará o credenciado às sanções
previstas na Lei 8.666/93 e no presente contrato.

§ 1º - A multa eventualmente aplicada corresponderá a 1/60 (um sessenta avos) do valor do último
pagamento mensal liquidado.
§ 2º - A imposição de qualquer das sanções estipuladas nesta cláusula, não elidirá o direito da
Secretaria de Governo exigir o ressarcimento integral de perdas e danos que o fato gerador da sanção
acarretar para ele ou terceiro.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial o presente contrato enseja sua rescisão em qualquer tempo, através de
ato unilateral e escrito do contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 e
observados os artigos 79 § 2º e § 5º e 80, todos da Lei Federal nº. 8.666/93, assegurado o contraditório
e ampla defesa do contratado, ficando a Administração Publica com direito de retomar os serviços e
aplicar multas ao contratado, além de exigir, se for o caso, indenização.
§ Único - Contratante e o Contratado, mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima
de 60 (sessenta) dias, poderão rescindir amigavelmente o presente contrato. A rescisão será reduzida
a termo, precedida de autorização escrita e fundamental da Secretaria de Governo desde que haja
conveniência administrativa na forma estabelecida no inciso II e § 1º do Art. 79 da Lei Federal nº.
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO
O município publicará o resumo deste contrato na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais nos
termos da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Carlos Chagas-MG para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios
decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e combinados, assinam o presente, em três vias de mesmo teor e para os
mesmos efeitos legais.
Carlos Chagas – MG, ____ de ______________de 2021.

__________________________
Prefeito Municipal

_____________________________
Cartório

TESTEMUNHAS:

Nome:
RG:

Nome:
RG:

ANEXO IV
DECLARAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº. 09/2021

A empresa .......................................................... por seu titular........................................................
portador do CNPJ nº DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para a
prestação dos serviços constantes do objeto deste Credenciamento nº /2021, tendo em vista que o
quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem
como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da
proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao
presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.
.

Carlos Chagas – MG, ____ de _________________de 2021.

__________________________________________
Assinatura do responsável

