
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

BELO HORIZONTE S/A – PRODABEL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04-000.009/22-14 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE:  

LOTE 1: INSTALAÇÕES DE PONTOS DE REDE ELÉTRICA, PADRÃO CEMIG, PARA 

FORNECIMENTO DE ENERGIA SEM MEDIÇÃO, DE ACORDO COM A ND5.1, 

INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO. O 

QUANTITATIVO ESTIMADO A SER CONSUMIDO SOB DEMANDA É DE ATÉ 3.200 

PONTOS.  

LOTE 2: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA PARA 

EXECUÇÃO DE EXPANSÕES DA REDE DE FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO O 

FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E ATUALIZAÇÃO DA 

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA. A EXPANSÃO ESTIMADA DA REDE DE FIBRA ÓPTICA 

SERÁ DE ATÉ 735 QUILÔMETROS. 

 

TIPO: MENOR PREÇO APURADO POR LOTE 

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO 

REGIME DE EXECUÇÃO: INDIRETA 

FORMA DE FORNECIMENTO: PARCELADO 

 

PRAZO DE ANCORAGEM: 15 (QUINZE DIAS) CONFORME LEI 13.303/2016 

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: até o dia   11/ 02/ 2022, às 08:30hs 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia    11/ 02/ 2022, às 08:30hs 

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: dia   11/ 02/ 2022, às 10:00hs 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília. 

 

ESCLARECIMENTOS:   

Empresa Condax Telemática Ltda. 

 

Conforme item 7.1 do edital, estamos pedindo tempestivamente o seguinte esclarecimento: 

  

Quanto ao objeto da licitação, para o Lote 1, o edital especifica o seguinte: 

  



“2. DO OBJETO 

2.1. Contratação de serviços de engenharia para execução de instalações de pontos de rede 

elétrica, padrão CEMIG, para fornecimento de energia sem medição, de acordo com a nd5.1, 

incluindo o fornecimento de todo o material necessário. O quantitativo estimado a ser consumido 

sob demanda é de até 3.200 pontos” 

Quanto a qualificação técnica, para o Lote 1 o edital especifica o seguinte: 

“10.1.1.2. Qualificação técnica: 

10.1.1.2.1. O Licitante deverá apresentar atestado (s) de capacidade técnica, emitido (s) por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, que demonstre a prestação de serviço pertinente e 

compatível em características com o objeto desta licitação. 

10.1.1.2.1.1. Para fins de comprovação da capacidade técnica relativa ao lote 1, será exigida a 

apresentação de atestado demonstrando a instalação de padrão com fornecimento de energia 

sem medição.” 

Quanto as exigências para execução do serviço, o Anexo I do Edital diz o seguinte: 

“5.2. Lote 1 - Os serviços de engenharia para instalação da REDE ELÈTRICA consistem em: 

5.2.1.Instalações de padrões para fornecimento de energia elétrica, sem medição, de acordo 

com a norma ND5.1 da CEMIG, incluindo a tubulação até o poste do Switch e a instalação da 

respectiva rede elétrica do padrão CEMIG até a caixa de equipamentos no poste do Switch e AP, 

incluindo, ligação à terra, bem como, todos os itens necessários; 

5.2.2.Instalações de aterramentos de acordo com a ND5.1 da CEMIG e ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) NBR - 5419 e ABNT NBR 5410;” 

E considerando que a norma ND3.1 da Cemig trada de todo o “Fornecimento de Energia Elétrica 

em Tensão Secundária – Rede de Distribuição Aérea – Edificações Individuais”, dentre eles o 

Fornecimento Sem Medição – FSM, objeto desta licitação e que esta modalidade de padrão foi 

criada como uma opção mais simples ao padrão convencional (com medição) conforme podemos 

confirmar pelos itens 1 e 13 extraídos da pag 7 – 51 da ND5.1 e copiados abaixo: 

“1. O fornecimento sem medição (FSM) é aplicável exclusivamente para unidades consumidoras 

instaladas na via pública, tais como semáforos, placas de propaganda, câmeras de sistema de 

segurança, radares, equipamentos para compartilhamento de internet, letreiros de ônibus, 

equipamentos de TV a cabo, relógios/termômetros públicos, equipamentos de realizem emissões 

de Rádio Frequência em geral, etc.” 

“13. O fornecimento sem medição constitui uma opção de fornecimento para o cliente, para os 

casos citados no item 1. Para aplicação no mesmo tipo de carga, caso deseje, o cliente pode optar 

pelo fornecimento com medição. ...” 

Desta forma, entendemos que as empresas que já instalaram qualquer tipo de padrão constante na 

norma Cemig ND5.1 e que são bem mais complexos que o padrão FSM, estão aptas a instalar o 

FSM também. 

  



Pergunta:  

Considerando os padrões convencionais (com medição) são bem mais complexos de instalar que 

o padrão FSM e que a norma que rege a instalação destes padrões é a mesma ND5.1, podemos 

apresentar atestados de capacidade técnica de instalação de padrão conforme a norma ND5.1 sem 

conter especificamente o termo FSM que é apenas um dos modelos de padrão e inclusive o mais 

simples? 

R - Serão aceitos atestados que estejam de acordo com o edital e recomendações/jurisprudência 

do TCU. 

  

Belo Horizonte, 03 de fevereiro de 2022. 

 

Roberto Lauar Câmara 

Pregoeiro 


