
 

INFORMAÇÕES GERAIS DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO MSG 011/2021 
 

1. Documento de Origem das informações:  

Termo de Referência DT.001/2021 

2. Objeto: 

Fornecimento, sob regime de empreitada por preço global, dos Materiais/Equipamentos, 
Instalação e Comissionamento de Sistemas de Teleassistimento nas Subestações da MSG, 
conforme condições e especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência. 

3. Justificativa para Visita Técnica: 

A apresentação de PROPOSTA COMERCIAL depende, obrigatoriamente, da realização 
prévia de uma visita técnica na Subestação de Fernão Dias, que servirá se referência para os 
serviços nas demais subestações da MSG. 
A visita técnica tem a finalidade de prover ao proponente: o conhecimento das instalações 
elétricas dos prédios, áreas energizadas e pátios da subestação onde serão instalados os 
equipamentos; confirmação e dimensionamento de materiais de instalação e equipamentos a 
serem aplicados; verificação da localização dos pontos de proteção, alimentação e 
aterramento e definições das soluções executivas, inclusive obras civis, contemplando caixas 
de passagem, encaminhamento de dutos subterrâneos para passagem de cabos de 
alimentação e cabos ópticos; instalação de eletrodutos rígidos e caixas de alimentação das 
câmeras nas estruturas metálicas, tais como pórticos de barramentos e entradas de linhas de 
transmissão, instalação de postes se necessário, e os locais indicados para a instalação das 
câmeras, etc. 

4. Indicação do valor estimado do objeto: R$ 724.503,67 (Setecentos e vinte e quatro mil, 
quinhentos e três reais e sessenta e sete centavos) 

5. Ampliação da Competitividade: 

Declaramos que todas as informações aqui prestadas contribuem para a ampliação da 
competitividade, não restringem a disputa e que inexistem quaisquer elementos que levem ao 
direcionamento da licitação. 
 

6. Forma de Julgamento: 

As propostas serão avaliadas pelo critério de Menor Preço Global. 

 

7. Tipo de Contratação:  

A contratação será do tipo Serviço Comum de Engenharia. 

 

8. Modalidade de Licitação Sugerida: 

A modalidade sugerida é de Pregão Eletrônico. 
 

9. Justificativa da Escolha da Modalidade de Licitação:  

Trata-se de uma atividade importante, de responsabilidade direta da MSG e, visa atender a 
Resolução Normativa nº 864, da ANEEL publicada em dezembro de 2019. A execução é de 
baixa complexidade, e o projeto, mencionado no descritivo, não tem a finalidade de definir 
uma solução de engenharia. A solução já está definida, cabendo apenas uma análise final 



 

para aceitação, ou não, dos equipamentos a serem oferecidos pela Proponente, além dos 
registros de “Como Construído” ao final dos serviços. 

10.  Exigências de Qualificação Técnica: 

Para fins de comprovação da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA deverá apresentar: 

a) Registro ou inscrição da Contratada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
– CREA com validade na data da apresentação da documentação, na qual deverá 
constar no mínimo: 

 Denominação comercial/razão social; 

 Número e data do registro no CREA; 

 Objeto social constando a atribuição para a atividade inerente ao objeto do certame; 

 Responsáveis técnicos registrados. 

b) Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, que comprove a execução bem sucedida de prestação de serviços 
da mesma natureza do objeto desta Contratação. 

b.1) Somente serão aceitos atestados de capacidade técnica expedidos após a conclusão 
do contrato ou, tratando-se de prestação de serviços contínuos, se decorrido, no 
mínimo, um ano do início da execução, exceto se houver sido firmado para ser 
executado em prazo inferior. 

b.2) Poderá ser solicitado que disponibilize todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros 
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da 
contratante e local em que foram prestados os serviços, sendo que estas e outras 
informações complementares poderão ser requeridas em diligência. 

11.  Justificativa da exigência de Qualificação Técnica:  

O registro no CREA, constituem de mecanismo de regularização e de fiscalização de obras, 
de empresas privadas ou de órgãos públicos, para constatação da responsabilidade técnica 
pelos serviços executados nas áreas de Engenharia, Agronomia e afins. Além de obras, o 
Crea-SP realiza visitas periódicas às próprias empresas da área tecnológica, geralmente para 
verificação da documentação de registro e de responsabilidade técnica. 
 
Segundo a legislação, a responsabilidade técnica sobre obras e serviços nas áreas citadas 
só pode ser atribuída a profissionais habilitados com registro no Crea-SP. 
 
Quando uma obra não conta com responsável técnico, ou quando o “responsável técnico” 
identificado é um leigo, o Crea-SP parte para uma ação mais objetiva: o Agente Fiscal, 
constatando realmente a irregularidade, procede à lavratura da Notificação e, quando 
necessário, do Auto de Infração. Quando este Auto não é atendido dentro das exigências da 
Lei, o Crea-SP gera um processo administrativo, conforme a tipificação pertinente à atividade 
e/ou irregularidade encontrada. 

12.  Consórcio: 

Não se trata de objeto que requer a participação conjunta de mais de um fornecedor para 
realização do objeto integral do item licitado. 



 

13. Subcontratação:  

A CONTRATADA poderá subcontratar parcialmente os serviços objeto deste CONTRATO, 
comunicando a CONTRATANTE com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, para que haja 
prévia e expressa aprovação pela CONTRATANTE, desde que comprovada, por parte da 
Subcontratada, a sua regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista, bem como sua 
capacitação técnica para a realização dos serviços que serão prestados. 

Mesmo nos casos autorizados, subsistirá a responsabilidade, total e exclusiva, da 
CONTRATADA, por todas as obrigações contratuais, como se fosse a executora direta dos 
serviços, inclusive no que concerne aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais referentes à subcontratação. 

 
 

 


