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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 61/2022 

CONCORRÊNCIA N.º 02/2022 

 

1. PREÂMBULO 

 
1.1. O Município de Porecatu, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o n.º 80.548.764/0001-

48, sediado à Rua Barão do Rio Branco, nº 344 – Centro, em observância à Lei Federal nº 

8.666 de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Federal nº 8.883 de 08 de junho de 1994, 

torna pública a realização de licitação, na modalidade Concorrência, do tipo Menor Preço 

por item, sob o regime de execução de empreitada por Preço Unitário. 

1.2. Os esclarecimentos sobre este Edital somente serão respondidos quando solicitados até 2 

(dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitação, devendo ser endereçados ao 

e-mail: licitaporecatu@gmail.com  

1.3. As respostas aos esclarecimentos serão disponibilizadas no sítio do Município de Porecatu - 

https://www.porecatu.pr.gov.br/, ou no Portal da Transparência, para ciência de todos os 

interessados. 

1.4. Os atos e decisões da presente licitação serão publicados no Diário Eletrônico Oficial do 

 
Munícipio, no site do Município, ou no Portal da Transparência. 

 
1.5. As comunicações dirigidas por e-mail ao e-mail indicado pela licitante no credenciamento 

suprem, para todos os efeitos, o dever de comunicação por parte do Município de Porecatu, 

ressalvadas as hipóteses previstas no § 3º do art. 32 da Lei Estadual n.º 15.608/07, nas quais 

a publicidade será efetuada através do Diário Eletrônico Oficial do Município. 

 

2. DO OBJETO 

 
2.1. A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA E OBRAS ELÉTRICAS, 

COM CADASTRO JUNTO À COPEL, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 

mailto:licitaporecatu@gmail.com
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EQUIPAMENTOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM O 

OBJETIVO DE AMPLIAR E MANTER A REDE DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, E A 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ESPAÇOS PÚBLICOS, ATENDENDO A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE URBANISMO OBRAS E VIAÇÃO. 

2.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no 

Compras Governamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as deste 

Edital. 

 

3. DA VISTORIA DO LOCAL 

 
3.1. Os licitantes poderão, facultativamente, vistoriar o local onde serão executados os 

serviços, até dois dias úteis antes da data da sessão de abertura da licitação, em dia e horário 

previamente agendado pelo e-mail: engenhariaporecatu@gmail.com 

3.2. Os licitantes que optarem por realizar vistoria deverão trazer, no dia da visita, declaração 

preenchida, conforme modelo do Anexo XII do edital, para assinatura pelo servidor 

responsável por acompanhar a visita. 

3.3. Os licitantes que optarem por não realizar vistoria deverão apresentar, no envelope de 

habilitação, declaração, conforme modelo do Anexo XII do edital, atestando que não poderão 

alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como justificativa 

para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de 

acréscimos de preços para a execução do objeto. 

 

4. DO PREÇO MÁXIMO 

 
4.1. O preço máximo para este certame é R$ 775.600,00 (setecentos e setenta e cinco mil e 

seiscentos reais). 

4.2. Serão sumariamente desclassificadas as propostas que possuírem valores unitários ou 

totais superiores aos máximos estabelecidos no termo de referência. 

 

5. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
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5.1. Qualquer cidadão poderá impugnar este edital até às 24 horas do quinto dia útil anterior 

ao da data fixada para a realização da sessão pública de aberturada licitação. 

5.2. Pretenso licitante poderá impugnar este edital até às 24 horas do segundo dia útil anterior 

ao da data fixada para a realização da sessão pública de abertura da licitação. 

5.3. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida à Comissão de Licitação, e 

conter o nome completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a 

denominação social da empresa, número do CNPJ, telefone e endereço eletrônico para 

contato, devendo ser protocolada no Protocolo Geral da PMP, ou enviadapelo correio ao Setor 

de Licitações da PMP, no endereço indicado no preâmbulo, ou encaminhada por e-mail ao 

endereço eletrônico licitaporecatu@gmail.com. 

5.4. A impugnação será julgada em até 3 (três) dias úteis, a contar da data do seu 

recebimento, sendo a respectiva decisão publicada no Diário Eletrônico Oficial do Município, 

disponibilizada em licitações no sítio eletrônico da PMP, e no Portal da Transparência. 

5.5. Não será conhecida impugnação interposta por fax ou vencido o respectivo prazo legal. 

 
5.6. Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, 

exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
6.1. Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação: 

a) Interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 16 da Lei Estadual 

Paranaense n.º 15.608/07; 

b) Empresas cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação; 

c) Empresas que não estejam regularmente estabelecidas no País; 

d) Empresas suspensas temporariamente de participar de licitação e de contratar com o 

Município de Porecatu, conforme inciso III do art. 150 da Lei Estadual Paranaense n.º 

15.608/07; 

e) Empresas punidas com a sanção prevista no item anterior, durante o prazo de vigência de 

igual sanção imposta por órgãos ou entidades do Estado, nos termos do art. 155 da Lei 

Estadual Paranaense nº 15.608/07; 

f) Empresas impedidas de licitar e contratar no âmbito do Estado do Paraná,conforme artigo 

7º da Lei Federal n. º 10.520/02; 

g) Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública com 

mailto:licitaporecatu@gmail.com.
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fulcro no inciso IV do artigo 150 da Lei Estadual Paranaense n. º 15.608/07; 

h) Empresas que se encontrem sob falência, dissolução, recuperação judicial ou 

extrajudicial, exceto empresas com plano de recuperação acolhido judicialmente, e 

empresas em recuperação extrajudicial, com plano de recuperação homologado 

judicialmente. 

i) Cooperativa de mão de obra; 

j) Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição. 

 
7. DO CREDENCIAMENTO 

 

7.1. Para o credenciamento, dentro do envelope n.º 01 – Proposta de Preço, os seguintes 

documentos deverão ser apresentados: 

a) Carta de credenciamento, conforme o modelo constante do Anexo II, ou procuração por 

instrumento público ou particular com firma reconhecida, na qual constem poderes 

necessários à prática dos atos inerentes à licitação. 

b) Declaração de pleno conhecimento, de cumprimento dos requisitos de habilitação e de 

inexistência de fatos impeditivos da contratação, conforme modelo do Anexo III do presente 

Edital. 

c) Caso o proponente queira usufruir dos benefícios para microempresas ou empresas de 

pequeno porte, previstos na Lei Complementar n.º 123/2006, deve apresentar declaração 

da empresa, emitida por seu representante legal, de que é microempresa, empresa de 

pequeno porte, pessoa física ou empresário individual qualificados como tais, nos termos do 

artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, conforme modelo constante do Anexo XI deste 

Edital. 

i. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em 

qualquer das vedações do artigo 3°, § 4°, da Lei Complementar n.º 123/2006, não 

poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não 

deverá apresentar a respectiva declaração. 
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ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA N.º **/2022 
AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE PORECATU 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 

 

ii. A declaração falsa relativa ao enquadramento na condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte sujeitará o licitante, nos termos do art. 152, da Lei 

Estadual n.º 15.608/2007, à sanção de multa, bem como à responsabilização pelo 

crime previsto no art. 299 do Código Penal, sem prejuízo das demais cominações 

legais. 

7.2. Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original ou 

cópia autenticada. 

7.3 Será admitido apenas um representante para cada licitante credenciada, sendo que cada 

um deles poderá representar apenas uma licitante. 

8. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO 

 
8.1. Os envelopes n.º 01 – PROPOSTA DE PREÇO e n.º 02 – DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO, com os fechos devidamente lacrados, deverão ser entregues protocolados no 

Protocolo Geral do Município de Porecatu, ou encaminhado por correspondência até a 

data, horário e local indicados no preâmbulo, constando da parte externa e frontal as 

seguintes informações: 

 
 

 

8.2. Após o início da sessão não serão permitidos acréscimos ou substituições de 

documentos, a não ser aqueles expressamente solicitados pela Comissão de Licitação, para 

esclarecer situações ou regularizar falhas meramente formais. 

 
9. DO ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇO 

ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA DE PREÇO 
CONCORRÊNCIA N.º **/2022 
AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE PORECATU 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
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9.1. O envelope n.º 01 – PROPOSTA DE PREÇO deverá conter: 

 
1. Proposta de Preço contendo as informações solicitadas no modelo do Anexo IV deste 

Edital. 

i. A proposta deverá ser impressa, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, 

em folhas rubricadas, numeradas, sendo a última datada e assinada pelo 

representante legal da empresa, claramente identificado. 

ii. O valor cotado deve conter, no máximo duas casas decimais após a vírgula (R$ 0,00), 

em algarismos e por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência. 

iii. No preço proposto para o objeto deverão estar inclusas todas as despesas, bem 

como, os encargos trabalhistas e sociais, fretes ou outros valores de natureza direta 

ou indireta, necessários à plena execução/entrega do objeto da licitação, não sendo 

admitidos acréscimos, encargos ou quaisquer outras despesas. 

2. Declaração conforme o modelo do Anexo V. 

 

9.2. Serão desclassificadas as propostas: 

 
a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste edital; 

 

b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais proponentes; 

 

c) Que contenham vícios, por omissão, irregularidades e/ou defeitos capazes de dificultar o 

julgamento e que não sejam passíveis de saneamento na própria sessão; 

d) Com valor superior aos preços máximos, unitário e total, fixados no presente Edital; 

 

e) Com preços manifestamente inexequíveis, na forma do §1º do art. 89 da Lei Estadual n.º 

15.608/2007; 

f) Que para sua viabilização indiquem condições genéricas de cobertura de outras propostas, 

ou de subsídios condicionados que não estejam autorizados em lei, ou se refiram a 
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repasse de descontos ou de isenção de tributos ou ainda aquelas em desacordo com o 

edital, ou qualquer norma jurídica aplicável à contratação. 

g) Que, após diligências, não forem corrigidas ou justificadas. 

 

9.3. A apresentação da proposta implicará: 

 
1. Observância ao prazo de validade de no mínimo 180 (cento e oitenta) dias, contados da 

data da entrega da mesma, conforme previsto no art. 69, §2º, I, da Lei Estadual n.º 

15.608/2007. 

2. Conhecimento de todas as cláusulas e condições estabelecidas por este Edital e seus 

Anexos, bem como dos projetos, encargos gerais, especificações, quantitativos e condições 

para execução dos serviços, sujeitando-se ao gerenciamento e fiscalização do Município de 

Porecatu. 

3. Ciência das condições locais para a execução do objeto e entrega da obra. 

 

10. DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 
 

10.1. O envelope n.º 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverá conter: 
 

10.2. Documentos de habilitação jurídica: 
 

10.2.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

10.2.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

10.2.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 
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No caso de sociedade estrangeira em funcionamento no país: Decreto de autorização e ato 

de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 

10.2.4. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

10.3. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira: 

 
10.3.1. Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial, ou de certidão que 

comprove plano de recuperação acolhido ou homologado judicialmente, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da 

pessoa física. 

10.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 

por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 

proposta; 

10.3.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de 

existência da sociedade. 

10.3.2.2. A comprovação do balanço patrimonial será feita da seguinte forma: 

 
10.3.2.2.1. No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis, publicados no Diário Oficial do Estado/ Distrito Federal ou, se 

houver, do município da sede da empresa; 

10.3.2.2.2 No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia autenticada das páginas 

do Livro Diário, contendo Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis 

e Termo de Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial. 
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10.3.2.2.3. Para fins do subitem anterior, as empresas que adotarem o SPED Contábil 

(Sistema Público de Escrituração Digital) deverão apresentar impressos: o arquivo da ECD 

que contenha o Balanço Patrimonial do último exercício (arquivo transmitido por meio do SPED 

em formato.txt); e o Termo de Autenticação (recibo gerado pelo SPED). 

10.3.2.2.4. O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último 

balanço patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao período de existênciada sociedade, 

atestando a boa situação financeira: 

LG= Liquidez Geral – superior a 1 

SG= Solvência Geral – superior a 1 

LC= Liquidez Corrente – superior a 1 

Sendo, 

LG= (AC+RLP) / (PC+ELP) 

SG= AT / (PC+ELP) 

LC= AC / PC 
 

Onde: 
 

AC= Ativo Circulante 
 

RLP= Realizável a Longo Prazo 

PC= Passivo Circulante 

ELP= Exigível a Longo Prazo 

AT= Ativo Total 

10.3.2.2.5. O último balanço patrimonial ou o balanço patrimonial referente ao período de 

existência da licitante deverá comprovar patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) 

do valor máximo da contratação. 

10.3.2.2.6. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por 

contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
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Contabilidade. 

 

10.4. Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista: 

 

10.4.1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos 

tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo 

único do artigo 11 da Lei Federal n.º 8.212/1991, às contribuições instituídas a título de 

substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros; 

10.4.2. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa 

Econômica Federal – CEF; 

10.4.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos 

Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com 

efeito de Negativa do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na formada lei; 

10.4.4. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos 

Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou 

Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município do domicílio 

ou sede do licitante, na forma da lei; 

10.4.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do artigo 

642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto- Lei n.º 5.452, de 1º de 

maio de 1943. 

10.4.6. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
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documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo 

que esta apresente alguma restrição. 

10.4.7. Para as certidões emitidas que não especifiquem seu prazo de validade, será 

considerado o prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir de suas respectivas 

emissões, devendo estar válidas na data do recebimento dos documentos de habilitação. 

10.5. Como documentação complementar (podendo ser apresentada junto aos documentos 

de habilitação ou no momento da assinatura da ata/contrato): 

10.5.1. Certificado de Registro e Regularidade da proponente e do responsável técnico junto 

ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA/PR, dentro de seu 

prazo de validade, bem como indicar profissional responsável pelos serviços (nº do CREA); 

10.5.1.1. Caso a proponente vencedora do certame seja sediada em outra jurisdição e, 

consequentemente, inscritas no CREA de origem, deverão ser apresentadas, 

obrigatoriamente, visto junto ao CREA do estado do Paraná, em conformidade com o que 

dispõe a Lei nº 5.194 de 24/12/66, em consonância com a Resolução nº 265 de 15/12/79, do 

CONFEA, e, Lei nº 12.378 de 31 de dezembro de 2010 - CAU/BR; 

10.5.2. Atestado de execução de serviços/obras compatíveis, ou seja, de complexidade 

tecnológica e operacional equivalente ou superior à solicitada neste certame. 

10.5.2.1. Os Atestados deverão ser comprovados através de “Certificado de Acervo Técnico 

Profissional – ATP” do(s) responsável (eis) técnico(s), emitido pelo “Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura – CREA”; 

10.5.2.2. Os Atestados deverão ser chancelados pelo CREA e devidamente comprovados 

através de“Certificado de Acervo Técnico Profissional – ATP” do(s) responsável (eis) técnico(s), 

emitido pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA”; 

10.5.2.3. Poderão ser apresentados Atestados de Execução por Administração; 

 
10.5.2.4. Os atestados de Execução ou Execução por Administração terão prazo de validade 
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indeterminado, salvo quando no mesmo estiver explícita sua validade. 
 

10.5.3. Atestado de Capacidade Técnica expedido por 01 (uma) ou mais pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, que comprovem que a empresa proponente executou serviços 

compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, nos 

termos do art. 30, inciso II, da Lei 8.666/93; 

10.5.3.1. Não será aceito atestado de empresa que pertença ao mesmo grupo empresarial; 

 
10.5.3.2. Quando existir dúvida em relação à veracidade do atestado, serão solicitados 

documentos comprobatórios, tais como: cópias de notas fiscais, recibos, contratos, nota 

de empenho, Demonstrativo de Resultados, devendo ser enviados por e-mail, em até 4 

(quatro) horas, contadas da solicitação, e enviados os originais ou cópia autenticada, via 

correio, em até 48 horas após a solicitação. 

10.5.4. Comprovação do certificado de registro cadastral (CRC) junto a Copel nos itens: 

 
1. Topografia para redes elétricas; 

 
2. Construção de redes elétricas por particular; 

 
3. Projeto de Redes Elétricas; 

 
4. Manutenção preventiva e corretiva de redes elétricas linha viva. 

 
10.5.5. Declarações: 

 
10.5.5.1 Anexo III – Unificada; 

 
10.5.5.2 Anexo VI – Renúncia (facultativo); 

 
10.5.5.3 Anexo VIII – Normas de higiene e segurança do trabalho; 

 
10.5.5.3 Anexo IX – Aparelhamento, pessoal, e capacidade técnica, devendo constar: 

 
10.5.5.3.1 Relação da equipe técnica que se encarregará da execução dos serviços objeto 

desta licitação, indicando, para cada profissional, a formação profissional, a função e o tempo 

de atividade na função, de acordo com as exigências do Termo de Referência; 
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10.5.8.3.2 Relação dos veículos e equipamentos, adequados para a realização dos serviços, 

indicando suas características técnicas de forma individualizada, como marca modelo e ano de 

fabricação, capacidade de carga, potência, comprovando a sua disponibilidade e vinculação 

ao futuro contrato, conforme Termo de Referência. 

10.5.6. Caso opte por não apresentar os documentos do item 10.5 junto aos documentos de 

habilitação, as licitantes devem estar cientes de que o prazo previsto para a assinatura da ata 

de registro de preços, momento em que deverá apresentar toda a documentação técnica 

complementar exigida (exceto as declarações, as quais deverão estar, obrigatoriamente, 

inseridas no envelope nº 02), será de aproximadamente 5 (cinco) dias após a finalização da 

sessão ou julgamento de possíveis recursos. 

10.5.7. As declarações emitidas pelo licitante deverão ser apresentadas no original e ser 

firmadas por representante legal da empresa. 

10.5.8. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis. 

 
10.5.9. Todos os documentos deverão ser apresentados: 

 
a) Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre 

ser apresentados em nome da licitante e com o número do CNPJ ou CPF, se pessoa física; 

b) Em nome da matriz, se o licitante for a matriz; 

 
c) Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 

natureza, forem emitidos somente em nome da matriz; 

d) Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório. 

 
10.5.10. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 

acompanhados da tradução para a língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado. 

10.5.11. Caso os documentos sejam de procedência estrangeira, deverão ser devidamente 

consularizados. 
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10.5.12. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia 

autenticada em cartório, ou ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial ou impresso de 

sítios oficiais do órgão emissor. 

11. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS 
 

11.1. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença das licitantes e demais 

pessoas presentes ao ato público, o Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

iniciará a sessão. Em seguida, declarará aberta a sessão e anunciará o nome dos licitantes 

que apresentaram os envelopes, momento em que não mais caberá desistência da proposta. 

11.2. A comissão verificará a existência de registros impeditivos da contratação no SICAF, no 

GMS/CFPR, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) da CGU, no 

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA) do 

CNJ e no Cadastro de Impedidos de Licitar do TCE/PR. Caso haja algum registro impeditivo, o 

licitante será excluído do certame. 

11.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e, no caso do 

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do 

CNJ, também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

11.4. Na sequência, o Presidente da Comissão Permanente de Licitações procederá à 

abertura dos Envelopes nº 01, contendo as propostas de preço, facultando às licitantes rubricá-

las. 

11.5. O Presidente da Comissão Permanente de Licitações procederá à verificação da 

conformidade da proposta de preço com as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos 
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e poderá remeter a documentação para análise da Secretaria solicitante, podendo haver a 

suspensão da sessão, se houver necessidade. 

11.6. O julgamento das propostas de preços terá como critério o menor preço por item, sendo 

considerado vencedor o licitante que apresentar a proposta mais vantajosa para a 

Administração, dentre as que fielmente obedecerem às condições do presente Edital. 

11.7. Em caso de divergência entre o preço global apresentado e aquele auferido pela 

multiplicação das quantidades pelo preço unitário, prevalecerá este último. 

11.8. Serão desclassificadas as propostas que: 
 

1. Estejam em desacordo com o Edital; 

 

2. Contenham emendas ou rasuras; 

 

3. Contenham preços excessivos ou manifestamente inexequíveis; 

 

4. Contenham valor superior ao preço máximo global e unitário. 
 

11.9. Considerar-se-á inexequível a proposta que não demonstre sua viabilidade por meio de 

documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os 

de mercado do objeto desta concorrência; 

11.10. Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do 

§3º do artigo 85 da Lei Estadual n.º 15.608/2007, para efeito de comprovação de sua 

exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos: 

a) Questionamentos junto ao proponente para a apresentação de justificativas e 

comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 

b) Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em 

dissídios coletivos de trabalho; 

c) Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e junto ao 

Ministério da Previdência Social; 
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d) Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 
 

e) Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 
 

f) Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a 

iniciativa privada; 

g) Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas 

de suprimentos, supermercados e fabricantes; 

h) Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente; 
 

i) Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa; 
 

j) Estudos setoriais; 
 

k) Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; 
 

l) Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o 

proponente disponha para a prestação dos serviços; 

m) Demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 
 

11.11. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação será feita, obrigatória 

e sucessivamente adotando-se os seguintes critérios: 

1. Preferência à contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, por força do 

contido no artigo 44 da Lei Complementar n.º 123/2006; 

2. Aqueles definidos nos incisos I e II do artigo 86 da Lei Estadual n.º 15.608/2007; 
 

11.12. As propostas aptas serão classificadas em ordem crescente de preço, indicando-se os 

licitantes enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

11.13. Caso o licitante ofertante de menor preço não seja enquadrado como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, verificar-se-á a ocorrência de empate ficto na hipótese em que o 

preço ofertado por um ou mais licitantes microempresas ou empresas de pequeno porte for até 

10% (dez por cento) superior ao menor preço efetivo. 

11.13.1. Na hipótese de o melhor classificado ser microempresa ou empresa de pequeno 

porte, fica inviabilizada a regra do subitem. 
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11.13.2. Ocorrendo o empate ficto, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 

classificada poderá apresentar proposta de preço inferior ao da melhor classificada, em até 5 

(cinco) minutos. 

11.13.3. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada decline do 

direito de ofertar lance, serão convocadas as demais proponentes enquadradas na mesma 

situação cujos preços estejam no limite do empate ficto, respeitada a ordem de classificação. 

11.13.4. Na hipótese de haver preços idênticos ofertados por microempresas ou empresas de 

pequeno porte, será procedido sorteio para definição da ordem final de classificação. 

11.14. Na sequência, após o decurso do prazo recursal alusivo ao julgamento das propostas 

de preço, ou caso haja sua renúncia por todos os licitantes, o Presidente da Comissão 

Permanente de Licitações dará início à fase de habilitação com a abertura dos Envelopes n.º 

02 contendo a documentação dos 3 (três) licitantes de melhor oferta, confirmando as suas 

condições de habilitação. 

11.15. Para a análise e julgamento dos documentos de habilitação, será observado o contido 

no item 10 (e seus subitens) do presente Edital. 

11.16. No caso de vício na documentação de regularidade fiscal da habilitação apresentada 

por licitante microempresa, empresa de pequeno porte e equiparados, será observado o 

procedimento descrito no subitem 10.4.6. 

11.17. Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações ratificará o julgamento da fase de 

habilitação, bem como a declaração do resultado final do certame. 

11.18. Poderá o Presidente da Comissão Permanente de Licitações, se assim entender 

necessário, suspender os trabalhos para análise mais acurada, ficando os envelopes, após 

rubricados, sob sua guarda, os quais serão posteriormente exibidos, ainda lacrados, aos 

participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 

11.19. Havendo suspensão dos trabalhos, o Presidente da Comissão Permanente de 
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Licitações informará o dia, hora e local em que serão reiniciados os trabalhos, ficando cientes, 

desde logo, os licitantes presentes e fazendo a comunicação direta, por meio eletrônico de 

comunicação à distância aos que indicaram representantes e aos que se ausentaram após a 

abertura da sessão. 

11.20. Ao licitante que tiver sua proposta desclassificada e não manifestar a intenção de 

recorrer, será devolvido após a homologação do certame, ainda fechado, o respectivo 

envelope que contiver sua habilitação. 

11.21. Da(s) sessão(ões) será(ão) lavrada(s) ata(s) circunstanciada(s) que, ao final, 

deverá(ão) ser assinada(s) pelas licitantes presentes e membros da Comissão Permanente de 

Licitações. 

12. DOS RECURSOS 

 
12.1 Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitações cabem recursos, por 

escrito, nos termos do artigo 94, incisos I e II, da Lei Estadual n.º 15.608/2007. 

12.2 O recurso deverá ser protocolizado em 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 

comunicação ou da publicação da decisão da Comissão Permanente de Licitações, no 

Protocolo Geral do Município, podendo os demais licitantes, após formalmente cientificados, 

oferecerem contrarrazões igualmente no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

12.3. O recurso hierárquico interposto em face da decisão que habilite ou inabilite o licitante, 

bem como daquela que julgue as propostas, terá efeito suspensivo, podendo a autoridade 

competente, fundada em razões de interesse público devidamente motivadas, atribuir eficácia 

suspensiva aos demais recursos previstos no artigo 94, inciso I, da Lei Estadual n.º 

15.608/2007. 

12.4. Durante o prazo de apresentação do recurso será garantido o acesso do licitante aos 

autos do processo licitatório ou a qualquer outra informação necessária à instrução do recurso, 

mediante pedido à autoridade competente. 

12.5. Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, a Comissão Permanente de 
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Licitações terá até 5 (cinco) dias para: 
 

12.5.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo 

estabelecido; 

12.5.2. Motivadamente, reconsiderar a decisão; 

 
12.5.3. Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente. 

 
12.6. O acolhimento do recurso implicará tão somente na invalidação dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

12.7. O resultado do julgamento dos recursos será publicado no Diário Eletrônico Oficial do 

Município, e no Portal da Transparência. 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO, E DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

 
13.1. A adjudicação ao licitante vencedor será realizada ao final da sessão pública do certame, 

sempre que não houver manifestação dos participantes no sentido de apresentar recurso. 

13.2. Ocorrendo a interposição de recursos, a adjudicação será realizada após a decisão dos 

mesmos. 

13.3. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente, só 

podendo ser efetuada após a adjudicação ou depois de decididos os recursos, confirmada a 

regularidade de todos os procedimentos adotados. 

13.4. A autoridade competente: 
 

13.4.1. Deverá anular a presente Concorrência, de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, em caso de ilegalidade; ou 

13.4.2. Poderá revogar a presente Concorrência, a seu juízo, se for considerada inoportuna ou 

inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 

13.4.3. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela 

Administração, ressalvado o disposto no artigo 101, parágrafo único, da  Lei Estadual n.º 
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15.608/2007. 
 

13.4.4. A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos 

que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 

13.5. Homologado o resultado da licitação pela autoridade competente, o Município convocará 

o licitante vencedor para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o a ata de registro de 

preços, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

edital e das demais sanções legais aplicáveis. 

13.5.1. A convocação para assinatura da ata de registro de preços formalizar-se-á mediante 

notificação encaminhada ao endereço eletrônico (informado pela licitante na sua proposta de 

preços), fax ou qualquer outro meio a critério do Município. 

13.5.2. O prazo para assinar a ata de registro de preços poderá ser prorrogado uma vez, por 

igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso e desde que 

ocorra motivo justificado aceito pelo Município. 

13.5.3. A assinatura da ata de registro de preços estará condicionada à apresentação do 

documento de procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu 

representante a assinar em nome da empresa. 

13.5.4. No caso de instrumento particular, deverá ser comprovada a capacidade do signatário 

para nomear procurador, mediante apresentação de cópia do estatuto social ou contrato social 

em vigor e, quando se tratar de sociedade anônima, da ata de nomeação do signatário. 

13.5.5. Por ocasião da celebração da ata de registro de preços, o licitante vencedor deverá 

comprovar a regularidade fiscal como condição para celebração do ajuste, devendo manter as 

mesmas condições de habilitação quando da execução do contrato. 

13.5.6. Os preços originalmente registrados poderão, justificadamente, ser objeto de 

reequilíbrio econômico- financeiro, nos termos do art. 65, inciso II, letra „d‟, da Lei nº 8.666/93. 

13.5.6.1. A comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro deverá ser feita acompanhada 

de documentos e planilhas de cálculos, tais como notas fiscais de aquisição, serviços e outros 
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insumos, bem como outros documentos legais emitidos por órgãos governamentais, alusivos à 

época da elaboração da proposta e do momento do pedido de reequilíbrio econômico- 

financeiro, sendo de responsabilidade exclusiva da contratada o fornecimento desses 

documentos. 

13.5.6.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o Órgão 

Gerenciador deverá: 

a) Convocar o fornecedor do bem ou prestador  do serviço visando à negociação para a 

redução de preços e sua adequação ao mercado; 

b) Liberar o fornecedor do bem ou prestador do serviço do compromisso assumido, e cancelar 

o seu registro, quando frustrada a negociação, respeitados os contratos já firmados; 

c) Convocar os demais fornecedores ou prestadores de serviços, visando igual oportunidade 

de negociação; 

13.5.6.3. O prestador do serviço terá seu preço registrado cancelado quando: 

 
a) Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

 
b) Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar a Nota de Empenho, no prazo estabelecido 

pela Administração, sem justificativa aceitável; 

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 

d) For suspenso ou declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos 

termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

13.6. O cancelamento do preço registrado, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será 

formalizado por decisão da autoridade competente do Município e publicado no Diário 

Eletrônico Oficial do Município e Portal da Transparência; 

13.7. O prestador do serviço poderá solicitar o cancelamento do seu preço registrado na 

ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, 

decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. 
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13.8. Em caso de recusa ou impossibilidade do licitante vencedor em assinar a ata de registro 

de preços, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, executar o objeto, ou quando o mesmo 

não fizer a comprovação referida no item anterior, o Município adotará as providências 

cabíveis à imposição de sanção, bem como convocará os licitantes remanescentes, respeitada 

a ordem de classificação, para contratar com a Administração, no prazo previsto no edital e 

nas condições propostas pelo primeiro licitante convocado. 

13.9. No interesse do Município, o objeto da ata de registro de preços decorrente do presente 

procedimento licitatório poderá ser alterado, nos estritos termos do artigo 112, §1º, da Lei 

Estadual n.º 15.608/2007. 

13.10. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a 

partir da sua assinatura, sendo vedada a sua prorrogação. 

13.11. A subcontratação de outros serviços não listados acima poderá ser admitida desde que 

aprovada pela fiscalização após solicitação da contratada, em que deverão ser apresentadas 

as devidas justificativas técnicas. 

13.12. Somente será permitida a subcontratação de serviços, não de mão de obra isolada não 

relacionada a um serviço específico da planilha orçamentária e dispensada após a sua 

conclusão. 

13.13. Qualquer subcontratação de serviços deverá ser solicitada por escrito e aprovada 

previamente pelo Município, mediante apresentação de relação dos serviços, profissionais e 

empresas que irão executá-los, acompanhada dos seguintes documentos das subcontratadas: 

habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, declaração de cumprimento do disposto 

no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, declaração de inexistência, entre seus 

diretores, responsáveis técnicos ou sócios, de servidores ou ocupantes de cargo comissionado 

no Município. 

13.14. Quaisquer atrasos e descumprimentos contratuais decorrentes da subcontratação serão 

imputados exclusivamente à contratada e poderão sujeita-la às sanções contratuais. 
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13.15. A contratada e as subcontratadas responderão por infração de postura ou de normas, 

violação de direitos trabalhistas e previdenciários, acidentes de trabalho ou danos a terceiros 

ocorridos durante a execução do contrato, não podendo ser imputada ao Município qualquer 

responsabilidade. 

13.16. Farão parte da contratação, independentemente de suas transcrições, as condições 

estabelecidas no presente Edital e na proposta da empresa contratada. 

13.17. O licitante detentor da melhor proposta, em decorrência da assinatura da ata de registro 

de preços, estará obrigado a celebrar os contratos que poderão advir, nas condições 

estabelecidas neste edital, seus anexos e na própria ata. 

 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
14.1. Será aplicada a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração ao licitante que: 

1. Se recusar injustificadamente, após ser considerado adjudicatário e dentro do prazo 

estabelecido pela Administração, a assinar o contrato, bem como aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente e; 

2. Não mantiver a sua proposta. 
 

14.2. A declaração de inidoneidade será aplicada ao licitante que: 

 
1. Fizer declaração falsa na fase de habilitação; 

 
2. Apresentar documento falso; 

 
3. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 

procedimento; 

4. Afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou 

oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 

5. Tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 
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6. Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados, em especial infrações à ordem econômica definidas na Lei Federal n.º 

12529/2011; 

7. Tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei. 
 

14.3. Caberá multa compensatória a ser calculada sobre o valor total da proposta, sem 

prejuízo das demais sanções administrativas e indenização suplementar em caso de perdas e 

danos decorrentes da recusa, ao licitante que: 

a) Apresentar declaração falsa: multa de até 20%; 

 
b) Deixar de apresentar documento na fase de saneamento: multa de até 10%; 

 
c) Não mantiver sua proposta, até o momento da adjudicação: multa de até 20%. 

 
14.4. Caberá multa compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da proposta ao 

licitante que se recusar injustificadamente, após ser considerado adjudicatário e dentro do 

prazo estabelecido pela Administração, a assinar a ata de registro de preços, bem como 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente, sem prejuízo de indenização suplementar em caso 

de perdas e danos decorrentes da recusa e da sanção de suspensão de licitar e contratar com 

o Município de Porecatu, pelo prazo de até 2 (dois) anos, garantida a ampla defesa. 

14.5. Nas hipóteses referidas nos itens precedentes, após apuração efetuada através de 

processo administrativo, e não ocorrendo o pagamento perante a Administração, o valor da 

multa aplicada será inscrito na "Dívida Ativa" para cobrança judicial. 

14.6. A multa poderá ser aplicada juntamente com a suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a Administração ou com a declaração de 

inidoneidade, a teor do disposto no artigo 150, parágrafo único, da Lei Estadual n.º 

15.608/2007. 

14.7. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 

instrumento contratual. 
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15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 
15.1. A critério da Administração, será exigida da futura contratada garantia de execução do 

contrato, conforme as condições descritas na minuta da ata de registro de preços/contrato. 

 

16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DE RECEBIMENTO 

 
16.1. As condições de pagamento são as previstas na minuta da ata de registro de 

preços/contrato. 

 

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
17.1. O pagamento decorrente do objeto desta licitação correrá à conta dos recursos da 

seguinte dotação orçamentária: 

13.03.154.5202202.065.33.90.39-227 

33.90.39.43-1302 

 
 

18. REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

 

 
18.1. Fica assegurado ao Município o direito de revogar a licitação por razões de interesse público 

decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício 

insanável. 

18.2. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos 

atos que diretamente dele dependam. 

18.3. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente 

indicará expressamente os atos a que ela se estende. 

18.4. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela 

Administração. 

18.5. Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou 

aos demais interessados. 
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19. DA FRAUDE E CORRUPÇÃO 
 

19.1 Conforme a Lei nº 12.846/2013 e o Decreto nº 8.420/2015 que versam sobre Anticorrupção, 

os licitantes, fornecedores, empreiteiros e seus agentes (sejam eles declarados ou não), 

subcontratados, sub consultores, prestadores de serviços e fornecedores, além de todo 

funcionário a eles vinculados, que mantenham os mais elevados padrões de ética durante todo o 

processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

19.2 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

a) “prática corrupta”: significa oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 

qualquer coisa de valor com a intenção de influenciar de modo indevido a ação de terceiros; 

b) “prática fraudulenta”: significa qualquer ato, falsificação ou omissão de fatos que, de forma 

intencional ou irresponsável induza ou tente induzir uma parte a erro, com objetivo de obter 

benefício financeiro ou de qualquer outra ordem ou com a intenção de evitar o cumprimento de 

uma obrigação; 

c) “prática colusiva”: significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um 

objetivo indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de outra parte; 

d) “prática coercitiva”: significa prejudicar ou causar dano ou ameaçar, prejudicar ou causar dano, 

direta ou indiretamente, a qualquer parte interessada ou à sua propriedade, para influenciar 

indevidamente as ações de uma parte; 

e) “prática obstrutiva”: significa: (i) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 

investigações ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir 

materialmente a apuração de alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; 

e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu 

conhecimento sobre assuntos relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento ou (II) atos 

que tenham como objetivo impedir materialmente o exercício dos direitos do Município de 

Porecatu/PR de promover inspeção ou auditoria. 

19.3 Rejeitará uma proposta de outorga se determinar que o licitante recomendado para a outorga 

do contrato ou qualquer do seu pessoal ou seus agentes, sub consultores, subempreiteiros, 

prestadores de serviço, fornecedores e/ou funcionários, envolveu-se, direta ou indiretamente, em 

práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao concorrer para o contrato 

em questão; 

19.4 Os licitantes, fornecedores e empreiteiros, assim como seus subempreiteiros, agentes, 

pessoal, consultores, prestadores de serviço e fornecedores, deverão permitir que a contratante 

inspecione todas as contas e registros, além de outros documentos referentes à apresentação das 
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propostas e à execução do contrato, e os submeta a auditoria por profissionais designados pela 

contratante. 

 

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

20.1. O futuro contratado deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo 

estipulado no item anterior, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo o 

período de execução do serviço, correndo às suas expensas as despesas não cobertas pela 

respectiva apólice, sem prejuízo do seguro obrigatório contra acidentes de trabalho previsto no art. 7º, 

XXVIII, da Constituição Federal, e regulado pelas Leis n° 8.212, de 24/07/1991 e n° 8.213, de 

24/07/1991. 

20.2. Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos 

proponentes, prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos 

que o instruem. 

20.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente. 

20.4. Na contagem dos prazos constantes do presente Edital, observar-se-á o disposto no artigo 163 

da Lei Estadual n.º 15.608/2007, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o dia de vencimento. 

20.5. A Comissão Permanente de Licitações não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de 

cópias deste Edital obtidas por meio de terceiros. 

20.6. É facultado à comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 20.7. A 

comissão poderá solicitar o original de qualquer documento sempre que tiver dúvidas ou julgar 

necessário. 

20.8. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão, que decidirá, com base na legislação vigente. 

20.9. No julgamento das propostas e da habilitação a comissão poderá relevar omissões puramente 

formais, sanar erros ou falhas, desde que não contrariem a legislação vigente, sendo possível a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

20.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Andirá - PR, para solucionar eventuais litígios, afastado 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Porecatu, 30 de Março de 2022. 

Fabio Luiz Andrade 

                          Prefeito Municipal 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO  

 
 

1.1. Esse processo licitatório tem como objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA E OBRAS ELÉTRICAS, COM 

CADASTRO JUNTO À COPEL, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM O OBJETIVO DE 

AMPLIAR E MANTER A REDE DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, E A ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 

ESPAÇOS PÚBLICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO OBRAS E 

VIAÇÃO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste projeto básico. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA  

 
 

Inicialmente, há de se destacar a extrema importância da realização do procedimento licitatório, 

haja vista a flagrante necessidade de extensão e melhorias de rede pública do Município de 

Porecatu. 

Sabidamente, sob o ponto de vista constitucional, a prestação dos serviços públicos de interesse 

local, nos quais se insere a iluminação pública, é de competência dos municípios. 

Com base nos artigos 30 e 149-A da Constituição Federal, cabe ao município a obrigação de 

organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos, 

incluindo-se aí a iluminação pública. Por se tratar, também, de um serviço que requer o 

fornecimento de energia elétrica, está submetido, neste particular, à legislação federal. As 

condições de fornecimento de energia destinado à iluminação pública, assim como ao 

fornecimento geral de energia elétrica, são regulamentadas especificamente pela REN 414/2010. 

Importante destacar que, conforme regulamentação da iluminação pública, no Paraná, a empresa 

prestadora de serviço deverá possuir cadastro junto à COPEL para qualquer atividade que 

envolva as linhas de transmissão de energia, inclusive extensão sendo que a ausência de 

cadastro revela a inaptidão para a realização dos serviços. Isto ocorre porque todo serviço de 

criação, extensão e melhorias da rede pública de iluminação estão sujeitos aos normativos da 

Companhia Paranaense de Energia, por força das regulações específicas para o setor. 

A própria COPEL, além de um sistema detalhado de cadastramento das empresas aptas a atuar 

no setor, disponibiliza o MANUAL DE INSTRUÇÕES TÉCNICAS – MIT - ATIVIDADES DE 

CONSTRUÇÃO DE REDES, que tem como escopo identificar, descrever e fixar valores às 

principais atividades inerentes à execução dos serviços de construção de redes de distribuição de 
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energia elétrica, incluindo as atividades de topografia e projeto, visando assegurar a adequada e 

uniforme remuneração dos serviços realizados pelas empresas contratadas. 

Note-se que o referido Manual, que apresenta detalhada identificação das atividades tem servido 

de subsídios para processos licitatórios em todo o Estado do Paraná, uma vez que oferece 

suporte técnico sólido para a valoração das atividades, adotando o sistema de US – Unidades de 

Serviço, como melhor parâmetro para a remuneração justa dos serviços efetivamente realizados, 

onde se tem o preço máximo unitário por unidade de serviço - US, o que atende ao princípio da 

supremacia do interesse público, da legalidade e da proporcionalidade. 

Note-se que possibilidade de dimensionar as atividades por Unidas de Serviço é fundamental para 

evitar o engessamento das obras de engenharia, tanto mais, aquelas que se apresentam 

extremamente técnicas e com diversificação das atividades a serem realizadas, como é o caso da 

iluminação pública. Vejamos o que orienta o Manual: 

No dimensionamento da quantidade de Unidades de Serviço – US para cada atividade é 

considerado a quantidade de pessoas envolvidas diretamente na execução da tarefa e o tempo 

necessário (em horas) para execução. Sobre o valor obtido, incide ainda um fator que representa 

o tempo despendido com: 

a) Atividades complementares na execução dos serviços: 

- Mobilização e desmobilização das equipes no local de trabalho; 

- Distribuição de materiais e postes nos limites do local da obra, bem como a carga e descarga 

desses materiais; 

- Preparação dos materiais e equipamentos; 

- Deslocamento de pessoal nos limites do local da obra (entre postes, ramais, etc.); - 

Deslocamento no perímetro urbano em RDU; 

- Posicionamento de veículos e sinalização do local de trabalho; 

- Recolhimento de materiais retirados da rede existente (salvados) e sobra de obra; 

- Limpeza do local da obra; 

b) Atividades indiretas do pessoal de administração e de apoio na execução dos serviços 

(responsável técnico, supervisor, técnico de segurança, motorista auxiliar, almoxarife, etc.). 

Quando se trata de iluminação pública, trabalho extremamente técnico e que envolve não só alto 

grau de periculosidade para os trabalhadores, mas também necessidade de alta tecnicidade para 

evitar prejuízos à concessionária e aos próprios administrados, necessário se faz que, tanto a 

fiscalização quanto a remuneração possam ser realizadas de acordo com as atividades que serão 

solicitadas ao longo da vigência da ata de registro de preços, uma vez que essas atividades 

podem sofrer alterações de prioridades diante das necessidades reais (quedas de energia, troca 

de lâmpadas queimadas, consertos imediatos, etc.), sendo que, nada garante mais a ausência de 
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prejuízo ao erário do que a remuneração da prestadora de serviços pelo sistema desenvolvido, 

estabelecido e utilizado pela COPEL, de pagamento por Unidade de Serviço realizada, sendo que, 

cada atividade já tem determinado o número de unidade de serviços de forma precisa e 

detalhada. 

Por fim, consideramos que a finalidade do procedimento licitatório é a garantia do interesse 

público na contratação da melhor proposta, considerando também os melhores Editais publicados 

para contratação do serviço em questão, não resta dúvida que a melhor forma de remuneração é 

o sistema indicado e adotado pela COPEL, através de Unidades de Serviço - US. Parece-nos 

oportuno destacar que a rede de iluminação pública, para fins de expansão e manutenção, não 

se afigura como obra única, pré-determinada e mensurável sem alterações, como o caso de uma 

construção, mas sim de um serviço constante de expansão, manutenção e melhorias tão 

necessárias na rede de iluminação pública do Município de Porecatu. Neste aspecto, o sistema de 

registro de preços possibilita ao Município a requisição de serviços de forma eficaz, evitando o 

engessamento de serviço básico e permitindo o acompanhamento constante e em tempo real de 

cada uma das ordens de serviço expedidas. 

Vale lembrar que a Lei 8.666/93 tem como finalidade precípua a contratação mais vantajosa para 

a administração, princípio que somente será atendido através do sistema de pagamento da 

unidade de serviço - US, utilizando-se o excelente Manual de Instruções Técnicas, 

minuciosamente desenvolvido pela COPEL. 

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a 

seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 

básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos 

que lhes são correlatos. 

Dispõe ainda, o Decreto nº 7.892/2013 que: 

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses: 

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações 

frequentes; 

IV – quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser 

demandado pela Administração. 

Modernamente, há uma clara preocupação do legislador em não engessar por demasia o 

administrador público, permitindo que os contratos se efetivem de forma a tornar a prestação de 

serviços eficiente e ágil. 
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“É a supremacia do interesse público e a indisponibilidade deles que fundamenta a existência do 

contrato administrativo e do seu traço distintivo: a mutabilidade.” (Lucas Rocha Furtado – Parecer 

do Representante do MPTCU na Decisão 215/1999 – Plenário-TCU, pág. 05). 

“O princípio da igualdade entre as partes cede passo ao da desigualdade no sentido da 

prerrogativa atribuída ao Poder Público de fazer variar a obrigação da outra parte na medida 

necessária à consecução do fim de interesse público, que é o alvo da atividade estatal”. (Caio 

Tácito: BLC nº 3/97, p. 116) 

Ademais, as medidas necessárias para o sucesso do procedimento licitatório não estão ao livre 

arbítrio da comissão, mas sim constitucionalmente direcionadas para condições que atendam aos 

princípios norteadores dos atos da administração pública: legalidade, moralidade, impessoalidade 

ou finalidade, publicidade, eficiência, razoabilidade. 

Quanto à necessidade de que o procedimento licitatório seja conduzido de forma legal, sempre 

buscando meios legítimos para se atinja a finalidade do certame, que é contratação mais 

vantajosa ao ente público, a eminente Ministra Carmen Lúcia, do E. SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL, em artigo publicado na Revista de Informação Legislativa (v. 34, nº 136, out/dez 1997, 

p. 5-28), destaca que: 

O processo administrativo democrático não é senão o encontro da segurança jurídica justa. Ela é 

uma das formas de concretização do princípio da legitimidade do poder, à medida que se 

esclarecem e se afirmam os motivos das decisões administrativas. Tais decisões são 

questionadas e deslindadas no processo administrativo e, nessa sede, o poder no exercício do 

qual elas foram adotadas recebe a sua condição legítima própria. Quanto mais democrático for o 

processo administrativo, mais demonstrativo ele é da essência e prática do exercício do poder em 

determinado Estado. 

É, pois, para a realização dos princípios democráticos legitimadores do exercício do poder que se 

põe o processo administrativo como instrumento de ação do agente público, gerando-se em sua 

base jurídica o conjunto elementar dos subprincípios que dão ao cidadão a segurança de 

aplicação eficiente do Direito justo. 

O princípio da supremacia do interesse público é apresentado como pressuposto de uma ordem 

social estável, possuindo posição privilegiada e conferida pela ordem jurídica, a Administração 

Pública pode assegurar a conveniente proteção aos interesses públicos, bem como porque a 

manifestação de vontade do Estado tem em vista o interesse geral, como expressão do interesse 

de todo o social. Sob esse prisma, há de se analisar a natureza exata da prestação de serviços 

que se necessita contratar e a forma justa e segura de remuneração. 

Nessa esteira, o TCU, através do acórdão 357/2015‐Plenário, orientou: 
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"No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar‐se pelo princípio do 

formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar 

adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, 

assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes 

essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados." 

Para o STJ, “Com o advento da Constituição da República de 1988 foi ampliado o conceito da 

legalidade, sob o prisma axiológico. Dentro desse conceito amplo de legalidade, a atividade 

administrativa deve estar pautada nos princípios gerais de direito e nos princípios constitucionais, 

sob pena de ser considerada ilegal, por não atender aos fins públicos colimados no Estado 

Democrático de Direito” (RMS 16.536/PE, trecho do voto do Rel. Ministro CELSO LIMONGI, 6ª 

Turma, j. 2.2.2010). 

Ou seja, considerando que os serviços a serem realizados podem sofrer variações decorrentes de 

urgências, condições climáticas e outras, parece-nos que a forma de remuneração que atende 

aos princípios da legalidade, razoabilidade e supremacia do interesse público é justamente a 

forma de contratação indicada pela empresa fiscalizadora do serviço de iluminação pública no 

Estado, não se verificando qualquer legalidade ou razoabilidade que se contrate por empreita ou 

pagamento mensal, no caso específico da necessidade do Município de Porecatu, que é a 

elaboração de projetos executivos, construção, extensão e manutenção de rede de alta, média e 

baixa tensão, na seara da iluminação pública em espaços de responsabilidade do município. 

Nos termos do art. 2º, inciso I, do Decreto 7.892/2013, o sistema de registro de preços é “conjunto 

de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de 

bens, para contratações futuras”. A utilização da ata tem por objetivo permitir sucessivas 

contratações independentes, a serem formalizadas ao longo do ano com base em quantitativos 

definidos de acordo com a necessidade da administração. O sistema de pagamento por unidade 

de serviço acompanha com exatidão a flexibilidade permita pela legislação em vigor, por esse 

motivo, é uma das formas mais utilizadas para esse tipo de contratação e a recomendada pela 

concessionária de energia. 

Assim, entende-se pela legalidade, razoabilidade e atendimento ao interesse público em manter- 

se o sistema de contratação e pagamento por UNIDADE DE SERVIÇO – US, observando-se os 

parâmetros e orientações existentes no MANUAL DE INSTRUÇÕES TÉCNICAS – MIT elaborado 

e oferecido pela COPEL, garantindo-se maior eficiência, agilidade à execução contratual, com 

resguardo do princípio da supremacia do interesse público. 

3. DO PROJETO BÁSICO  
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3.1. O objeto do contrato da execução, pela contratada, sob o regime de empreitada será por 

preço unitário de US (Unidade de Serviço). 

 
 

Item Descrição Unidade Quant. 
Valor Máx. 
Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

 
 
 
 
 
 

 
1 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA CADASTRADA JUNTO 
À COPEL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
ELÉTRICAS VISANDO A 
MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ORNAMENTAL 
DO MUNICÍPIO: SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA ELÉTRICA, MONTAGEM 
DE REDES DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, 
REDES SUBTERRÂNEAS, PODA DE 
ÁRVORES, E O FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
ELÉTRICOS NECESSÁRIOS, COM BASE 
NAS UNIDADES DE SERVIÇO (US) 
DETERMINADAS NOS MANUAIS DE 
INSTRUÇÕES TÉCNICAS (MIT) DA 
COPEL. 

 
 
 
 
 
 

 
US 

 
 
 
 
 
 

 
14.000,00 

 
 
 
 
 
 

 
55,40 

 
 
 
 
 
 

 
775.600,00 

 
 

RELAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

Item Descrição Unidade US Valor Unitário 

1 ALÇA PRE-FORMADA PARA ESTAI 6,4MM Peça 0,175 R$ 9,70 

2 ALÇA PRE-FORMADA PARA ESTAI 9,5MM Peça 0,404   R$ 22,38 

3 ALÇA PRE-FORMADA CA-CAA 2 AWG Peça 0,116 R$ 6,43 

4 ALÇA PRÉ-FORMADA CA-CAA 2/0 AWG Peça 0,257   R$ 14,24 

5 ALÇA PRE-FORMADA CA-CAA 4 AWG Peça 0,110 R$ 6,09 

6 ALÇA PRE-FORMADA CA-CAA 4/0 AWG Peça 0,364   R$ 20,17 

7 ARMAÇÃO SEC. COM 1 ESTRIBO PESADA Peça 0,561   R$ 31,08 

8 ARMAÇÃO SEC. COM 4 ESTRIBO PESADA Peça 1,907     R$ 105,65 

9 ARRUELA ESPAÇADORA Peça 0,864   R$ 47,87 

10 ARRUELA QUADRADA Peça 0,051 R$ 2,83 

11 ARRUELA DE ALUMINIO 1 1/4'' Peça 0,078 R$ 4,32 

12 ARRUELA DE ALUMINIO 3/4'' Peça 0,041 R$ 2,27 

13 BRAÇO ANTI-BALANÇO 35 KV ESPAÇADOR Peça 1,610   R$ 89,19 

14 BRAÇO C/ GRAMPO DE SUSPENSÃO 52MM Peça 1,457   R$ 80,72 

15 BRAÇO I.P. TIPO BR-1 – PADRÃO COPEL Peça 1,857     R$ 102,88 

16 BRAÇO I.P. TIPO BR-2 – PADRÃO COPEL Peça 6,397     R$ 354,39 

17 BRAÇO I.P. TIPO BR-3 – PADRÃO COPEL Peça 9,083     R$ 503,20 

18 BRAÇO TIPO L 34.5KV P/REDE COMPACTA Peça 2,617     R$ 144,98 

19 BUCHA DE ALUMINIO 1 1/4'' Peça 0,117 R$ 6,48 

20 BUCHA DE ALUMINIO 3/4'' Peça 0,067 R$ 3,71 

21 CABEÇOTE DE ALUMINIO 1 1/4'' Peça 0,221   R$ 12,24 

22 CABO CA 4/0 AWG Kilo 1,112   R$ 61,60 
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55,01 
23 CABO CA 2 AWG Kilo 0,993 R$55,01 

24 CABO CAA04 AWG (86 KG/KM) Kilo 0,934 R$51,74 

25 CABO COBRE ISOL. PVC 750V 2X1,5MM2 Metro 0,183 R$10,14 

26 CABO COBRE C/ DUPLA ISOLAÇÃO EM XLPE - 2,5MM Metro 0,128       R$7,09 

27 CABO DE ALUMINIO COBERTO 15KV 35MM² Metro 0,244 R$13,52 

28 CABO DE ALUMINIO COBERTO 15KV 70MM² Metro 0,357 R$19,78 

29 CABO DE ALUMINIO COBERTO 15KV 185MM² Metro 0,677 R$37,51 

30 CABO DE ALUM. DUPLEX 16MM² Metro 0,118       R$6,54 

31 CABO DE ALUM. DUPLEX 25MM² Metro 0,181 R$10,03 

32 CABO DE ALUM. QUADRUPLEX 16 MM² Metro 0,238 R$13,19 

33 CABO DE ALUM. QUADRUPLEX 25 MM² Metro 0,320 R$17,73 

34 CABO DE ALUM. QUADRUPLEX 35 MM² Metro 0,505 R$27,98 

35 CABO DE ALUM. QUADRUPLEX 70MM² Metro 0,970 R$53,74 

36 
CABO DE ALUM. QUADRUPLEX 120 COM NEUTRO 
70MM² 

Metro 1,354 R$75,01 

37 CABO DE ALUM. TRIPLEX 16MM² Metro 0,186 R$10,30 

38 CABO DE ALUM. TRIPLEX 25MM² Metro 0,243 R$13,46 

39 CABO DE ALUM. TRIPLEX 35MM² Metro 0,348 R$19,28 

40 CABO DE COBRE COBERTO COM XLPE 16MM 15KV Metro 0,487 R$26,98 

41 CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1KV 10MM² Metro 0,212 R$11,74 

42 CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1KV 16MM² Metro 0,339 R$18,78 

43 CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1KV 25MM² Metro 0,548 R$30,36 

44 CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1KV 35MM² Metro 0,729 R$40,39 

45 CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1KV 50MM² Metro 1,010 R$55,95 

46 CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1KV 70MM² Metro 1,466 R$81,22 

47 CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1KV 95MM² Metro 2,040   R$113,02 

48 CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1KV 120MM² Metro 2,477   R$137,23 

49 CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1KV 150MM² Metro 3,140   R$173,96 

50 CABO DE COBRE NÚ 16MM² Kilo 0,342 R$18,95 

51 CAIXA DE MEDIÇÃO POLICARB. C/LENTE CNPH Peça 9,561   R$529,68 

52 CAIXA DE CONCRETO 0,30x0,30M Peça 1,702 R$94,29 

53 CHAPA DE ESTAI Peça 0,221 R$12,24 

54 CHAVE DE COMANDO EM GRUPO 30A Peça 4,723   R$261,65 

55 CHAVE DE COMANDO EM GRUPO 50A Peça 8,536   R$472,89 

56 CHAVE DE COMANDO EM GRUPO 100A Peça 11,416   R$632,45 

57 CHAVE FUS DIST, TIPO C, 15KV C/PF PORCELANA Peça 7,081   R$392,29 

58 CHAVE FUS DIST, TIPO C, 27KV C/PF PORCELANA Peça 8,833   R$489,35 

59 CINTA CIRCULAR 150MM Peça 0,669 R$37,06 

60 CINTA CIRCULAR 170MM Peça 0,788 R$43,66 

61 CINTA CIRCULAR 190MM Peça 0,874 R$48,42 

62 CINTA CIRCULAR 210MM Peça 0,938 R$51,97 

63 CINTA CIRCULAR 230MM Peça 0,988 R$54,74 

64 CINTA CIRCULAR 250MM Peça 1,141 R$63,21 

65 CINTA CIRCULAR 270MM Peça 1,214 R$67,26 

66 CINTA CIRCULAR 290MM Peça 1,287 R$71,30 

67 CINTA CIRCULAR 310MM Peça 1,538 R$85,21 

68 CINTA PLASTICA AUTO TRAVANTE Peça 0,161       R$8,92 

69 CINTA DE AÇO INOX 1/2X0,5MM Peça 0,795 R$44,04 

70 CONECTOR CUNHA 02X02AWG C/ CAPA (COMPACTA) Peça 0,240 R$13,30 
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71 CONECTOR CUHA 20CA-CAA / 2CA E 9,5 / 9,5 MM (CN10) Peça 0,306         R$16,95 

72 CONECTOR CUNHA 40CA-40CAA / 40CA 150A (CN15) Peça 0,443         R$24,54 

73 CONECTOR CUNHA RAMAL 20CA / 16MM - 6AWG Peça 0,298         R$16,51 

74 CONECTOR CUNHA RAMAL 40CA / 50MM - 10AWG Peça 0,329         R$18,23 

75 CONECTOR CUNHA TIPO I Peça 0,319         R$17,67 

76 CONECTOR CUNHA TIPO II Peça 0,328         R$18,17 

77 CONECTOR CUNHA TIPO III Peça 0,186          R$10,30 

78 CONECTOR CUNHA TIPO A IP E RAMAL Peça 0,198          R$10,97 

79 CONECTOR CUNHA TIPO C IP E RAMAL Peça 
0,233 

          
R$12,91 

80 CONECTOR CUNHA TIPO D IP E RAMAL Peça 
0,252 

          
R$13,96 

81 CONECTOR CUNHA TIPO L IP E RAMAL Peça 0,255    R$14,13 

82 
CONECTOR TERMINAL COMPRESSÃO CA CAA 4/0 AWG 
2F 

Peça 0,485 R$26,87 

83 CONECTOR CUNHA 20CA/CAA / 20CA E 40CA-CAA / 2CA Peça 0,494 R$27,37 

84 
CONECTOR CUNHA 4CA-CAA / 4CA-CAA CN12 
VERMELHO 

Peça 0,320 R$17,73 

85 CONECTOR CUNHA 2CA-35MM / 2CA E 9MM / 6,4MM Peça 0,127          R$7,04 

86 
CONECTOR TERMINAL COMPRESSÃO CA CAA 2 AWG 
IF 

Peça 0,459 R$25,43 

87 CONECTOR TERMINAL DE COMPRESSÃO CU 16MM² Peça 0,522 R$28,92 

88 CONECTOR GRAMPO DERIV. LINHA VIVA Peça 1,300 R$72,02 

89 
CONECTOR DERIV. CUNHA BIMETALICO 2CA,4CA X 6- 
16MM 

Peça 0,310 R$17,17 

90 CONECTOR PERFURANTE 16-70MM² X 1,5-10MM² Peça 0,335 R$18,56 

91 CONECTOR PERFURANTE 16-70MM² X 6,0-35MM² Peça 0,401 R$22,22 

92 CONECTOR PERFURANTE 35-70MM² X 35-70MM² Peça 0,504 R$27,92 

93 CONECTOR PERFURANTE 50-120MM² X 50-120MM² Peça 0,648 R$35,90 

94 
CONECTOR TERMINAL 2/0 AWG;CA/CAA/ 70MM 2 
FUROS 

Peça 0,530 R$29,36 

95 CONECTOR TIPO ''GAR'' P/ ATERRAMENTO Peça 0,660 R$36,56 

96 CONECTOR ATERRAMENTO CUNHA; FIO 16/ HASTE 1/2 Peça 0,330 R$18,28 

97 CONECTOR ATERRAMENTO CUNHA; FIO 16/ FIO 16 Peça 0,188 R$10,42 

98 CONECTOR SPLIT BOLT 16MM² Peça 0,133 R$7,37 

99 CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA REBAIXADA Peça 12,107 R$670,73 

100 CORDOALHA DE AÇO 6,4MM Kilo 0,387 R$21,44 

101 CORDOALHA DE AÇO 9,5MM Kilo 0,451 R$24,99 

102 CRUZETA DE CONCRETO RETANG. 2.0M 250DAN Peça 1,830 R$101,38 

103 DISJUNTOR MONOFASICO 50A Peça 0,918 R$50,86 

104 DISJUNTOR BIFÁSICO 50A Peça 1,564 R$86,65 

105 DISJUNTOR BIFÁSICO 70A Peça 1,952 R$108,14 

106 DISJUNTOR TRIFÁSICO 80A Peça 2,982 R$165,20 

107 DISJUNTOR TRIFÁSICO 125A Peça 4,934 R$273,34 

108 ELETRODUTO CORRUGADO 3/4" Metro 0,115 R$6,37 

109 ELETRODUTO CORRUGADO 1" Metro 0,159 R$8,81 

110 ELETRODUTO CORRUGADO 1.1/2" Metro 0,182 R$10,08 

111 ELETRODUTO CORRUGADO 2" Metro 0,210 R$11,63 

112 ELETRODUTO CORRUGADO 3" Metro 0,223 R$12,35 

113 ELETRODUTO CORRUGADO 4" Metro 0,483 R$26,76 

114 ELETRODUTO DE PVC 1 1/4'' Peça 0,853 R$47,26 
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115 ELETRODUTO DE PVC 3/4'' Peça 0,287 R$15,90 

116 ELO FUSIVEL 500MM 1A TIPO H Peça 0,359 R$19,89 

117 ELO FUSIVEL 500MM 2A TIPO H Peça 0,362 R$20,05 

118 ELO FUSIVEL 500MM 3 A TIPO H Peça 0,371 R$20,55 

119 ELO FUSIVEL 500MM 5A TIPO H Peça 0,533 R$29,53 

120 ELO FUSIVEL 500MM 6 A TIPO K Peça 0,541 R$29,97 

121 ESPAÇADOR LOSANGULAR 15 KV COM ANEL Peça 0,868 R$48,09 

122 ESPAÇADOR LOSANGULAR 35 KV COM ANEL Peça 1,734 R$96,06 

123 ESTRIBO CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA AL 2CA / CAA Peça 0,721 R$39,94 

124 ESTRIBO CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA AL 20CA/CAA Peça 1,322 R$73,24 

125 ESTRIBO CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA AL 336CA Peça 1,213 R$67,20 

126 ESTRIBO CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA AL 4 CAA Peça 0,449 R$24,87 

127 ESTRIBO PARA ESPAÇADOR LOSANGULAR Peça 0,559 R$30,97 

128 FECHO DE FITA DE AÇO INOX Peça 0,037 R$2,05 

129 FIO DE AÇO COBREADO 16MM Kilo 1,687 R$93,46 

130 FIO AMARRAÇÃO CA 4 AWG Kilo 0,917 R$50,80 

131 FIO ALUMINIO COBERTO 10MM² P/ AMARRAÇÃO Metro 0,117 R$6,48 

132 FITA ELETRICA ALTA-TENSAO ROLO 10M Peça 0,796 R$44,10 

133 FITA ISOLANTE ROLO 20M Peça 0,167 R$9,25 

134 FITA ISOLANTE ROLO 5M - COLORIDA (AM-VM-BR-AZ) Peça 0,147 R$8,14 

135 FIXADOR DE PERFIL U Peça 1,079 R$59,78 

136 FIXADOR PRE-FORMADO C. POSTE 6.4MM Peça 0,233 R$12,91 

137 GANCHO OLHAL Peça 0,304 R$16,84 

138 
GEORREFERENCIAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 
POR PONTO 

 
Unidade 0,260 R$14,40 

139 GRAMPO DE ANCORAGEM P/ CABO 02 XLPE 15 KV Peça 1,543 R$85,48 

140 GRAMPO DE ANCORAGEM P/ CABO 70 XLPE 15 KV Peça 2,155 R$119,39 

141 HASTE ATERRAMENTO AÇO-COBRE 2.4M Peça 1,813 R$100,44 

142 ISOLADOR C/ PINO UNIVERSAL 35 KV POLIMERICO Peça 2,928 R$162,21 

143 ISOLADOR C/ PINO UNIVERSAL 15 KV POLIMERICO Peça 1,314 R$72,80 

144 
ISOLADOR DE ANCORAGEM 15 KV - BASTÃO 
POLIMERICO 

Peça 1,973 R$109,30 

145 
ISOLADOR DE ANCORAGEM 35 KV - BASTÃO 
POLIMERICO 

Peça 2,790 R$154,57 

146 ISOLADOR PILAR POLIMERICO 13,8KV Peça 3,960 R$219,38 

147 
ISOLADOR PILAR POLIMERICO 34,5KV MONOCORPO 
EXT 

Peça 4,863 R$269,41 

148 ISOLADOR PILAR PORCELANA 15 KV Peça 2,433 R$134,79 

149 ISOLADOR PILAR PORCELANA 35KV 170NBI Peça 4,730 R$262,04 

150 ISOLADOR ROLDANA Peça 0,390 R$21,61 

151 LAÇO DE TOPO, CA E CAA - 2/0 AWG 15 KV Peça 0,135 R$7,48 

152 LAÇO DE TOPO, CA E CAA - 2AWG 15KV Peça 0,162 R$8,97 

153 LAÇO DE TOPO, CA E CAA - 4 AWG Peça 0,121 R$6,70 

154 LAÇO PRE- FORMADO ROLDANA CA 2 AWG Peça 0,145 R$8,03 

155 LAÇO PRE- FORMADO ROLDANA CA 2/0 AWG Peça 0,181 R$10,03 

156 LAMPADA VSO 70 W Peça 0,747 R$41,38 

157 LAMPADA VSO 100W Peça 0,867 R$48,03 

158 LAMPADA VSO 150W Peça 0,953 R$52,80 

159 LAMPADA VSO 250W Peça 1,438 R$79,67 
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160 LAMPADA VSO 400W Peça 1,491 R$82,60 

 
161 

LUMINARIA DE LED POTENCIA MÁXIMA 50W - 
EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 130LM/W - 5 ANOS DE 
GARANTIA E CERTIFICAÇÃO NO INMETRO 

 
Peça 18,682 

R$1.034,98 

 
162 

LUMINARIA DE LED POTENCIA MÁXIMA 70W - 
EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 130LM/W - 5 ANOS DE 
GARANTIA E CERTIFICAÇÃO NO INMETRO 

 
Peça 20,565 

R$1.139,30 

 
163 

LUMINARIA DE LED POTENCIA MÁXIMA 100W - 
EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 130LM/W - 5 ANOS DE 
GARANTIA E CERTIFICAÇÃO NO INMETRO 

 
Peça 22,176 

R$1.228,55 

 
164 

LUMINARIA DE LED POTENCIA MÁXIMA 120W - 
EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 130LM/W - 5 ANOS DE 
GARANTIA E CERTIFICAÇÃO NO INMETRO 

 
Peça 24,516 

R$1.358,19 

 
165 

LUMINARIA DE LED POTENCIA MÁXIMA 150W - 
EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 130LM/W - 5 ANOS DE 
GARANTIA E CERTIFICAÇÃO NO INMETRO 

 
Peça 27,833 

R$1.541,95 

 
166 

LUMINARIA DE LED POTENCIA MÁXIMA 200W - 
EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 130LM/W - 5 ANOS DE 
GARANTIA E CERTIFICAÇÃO NO INMETRO 

 
Peça 32,569 

R$1.804,32 

 
167 

LUMINARIA ORNAMENTAL DE LED POTENCIA MÁXIMA 
100W - EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120LM/W - 5 
ANOS DE GARANTIA 

 
Peça 61,185 

R$3.389,65 

168 LUMINARIA TIPO LM-1 Peça 3,177 R$176,01 

169 LUMINARIA TIPO LM-3 Peça 4,138 R$229,25 

170 LUMINARIA TIPO LM-8 Peça 6,656 R$368,74 

171 LUMINARIA GLOBO REPUBLICANO Peça 8,362 R$463,25 

172 LUVA P/ ELETRODUTO DE PVC 3/4'' Peça 0,200 R$11,08 

173 LUVA DE EMENDA CA 2 AWG Peça 0,125 R$6,93 

174 LUVA DE EMENDA CA 2/0 AWG Peça 0,385 R$21,33 

175 LUVA DE EMENDA CA 4/0 AWG Peça 1,548 R$85,76 

176 LUVA DE EMENDA CAA 4 AWG Peça 0,446 R$24,71 

177 LUVA DE EMENDA CAA 2/0 AWG Peça 1,185 R$65,65 

178 LUVA DE EMENDA CAA 4/0 AWG Peça 1,891 R$104,76 

179 MANILHA SAPATILHA Peça 0,656 R$36,34 

180 MAO FRANCESA PERFILADA - 38X5X993MM Peça 0,965 R$53,46 

181 MAO FRANCESA PLANA 5X32X619MM Peça 0,277 R$15,35 

182 MASSA ISOL. ELETRICO Rolo 4,123 R$228,41 

183 MEDIÇÃO MONAFASICA 50A Unidade 46,576 R$2.580,31 

184 MEDIÇÃO MONAFASICA 63A Unidade 47,781 R$2.647,07 

185 MEDIÇÃO MONAFASICA 50A - RURAL Unidade 48,521 R$2.688,06 

186 MEDIÇÃO MONAFASICA 70A - RURAL Unidade 55,950 R$3.099,63 

187 MEDIÇÃO MONAFASICA 100A - RURAL Unidade 59,350 R$3.287,99 

188 MEDIÇÃO BIFASICA 50A Unidade 63,686 R$3.528,20 

189 MEDIÇÃO TRIFASICA 50A Unidade 74,442 R$4.124,09 

190 MEDIÇÃO TRIFASICA 100A Unidade 105,707 R$5.856,17 

191 MEDIÇÃO TRIFASICA 150A Unidade 182,191 R$10.093,38 

192 MEDIÇÃO TRIFASICA 200A Unidade 256,558 R$14.213,31 

193 PARAFUSO CABEÇAABAULADA 45MM Peça 0,178 R$9,86 

194 PARAFUSO CABEÇAABAULADA 70MM Peça 0,192 R$10,64 

195 PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 125MM Peça 0,296 R$16,40 
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196 PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 150MM Peça 0,480 R$26,59 

197 PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 200MM Peça 0,384 R$21,27 

198 PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 250MM Peça 0,396 R$21,94 

199 PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 300MM Peça 0,568 R$31,47 

200 PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 350MM Peça 0,588 R$32,58 

201 PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 400MM Peça 0,600 R$33,24 

202 PARAUSO CABEÇA QUADRADA 40MM Peça 0,280 R$15,51 

203 PARAFUSO ROSCA DUPLA 150 MM Peça 0,348 R$19,28 

204 PARAFUSO ROSCA DUPLA 200 MM Peça 0,402 R$22,27 

205 PARAFUSO ROSCA DUPLA 250 MM Peça 0,452 R$25,04 

206 PARAFUSO ROSCA DUPLA 300 MM Peça 0,518 R$28,70 

207 PARAFUSO ROSCA DUPLA 350 MM Peça 0,690 R$38,23 

208 PARAFUSO ROSCA DUPLA 400 MM Peça 0,704 R$39,00 

209 PARAFUSO ROSCA DUPLA 450MM Peça 0,788 R$43,66 

210 PARAFUSO ROSCA DUPLA 500MM Peça 0,878 R$48,64 

211 PARAFUSO ROSCA DUPLA 600MM Peça 0,972 R$53,85 

212 PARA-RAIOS 13,8KV - 5KA POLIMÉRICO Peça 5,728 R$317,33 

213 PARA-RAIOS 27KV - 5KA POLIMÉRICO Peça 8,254 R$457,27 

214 PERFIL U PARA REDE COMPACTA PROTEGIDA Peça 2,117 R$117,28 

215 PINO AUTO TRAVANTE 140MM P/ ISOL. PILAR Peça 0,877 R$48,59 

216 PLACA DE CONCRETO 1000MM Peça 1,657 R$91,80 

217 PORCA OLHAL (M-16) Peça 0,261 R$14,46 

218 
POSTE CIRCULAR 15M X 200 DAN P/ ILUMINAÇÃO 
PUBLICA 

Peça 95,596 R$5.296,02 

219 POSTE DUPLO T B/300X10,5 M Peça 32,500 R$1.800,50 

220 POSTE DUPLO T B/300X12 M Peça 38,217 R$2.117,22 

221 POSTE DUPLO T B/600X10,5 M Peça 37,401 R$2.072,02 

222 POSTE DUPLO T B/600X12 M Peça 43,840 R$2.428,74 

223 POSTE DUPLO T B-1,5/1000X12 M Peça 63,713 R$3.529,70 

224 POSTE DUPLO T D/150X10,5 M Peça 25,820 R$1.430,43 

225 POSTE REPUBLICANO 1 GLOBO Peça 54,420 R$3.014,87 

226 POSTE REPUBLICANO 2 GLOBO Peça 87,967 R$4.873,37 

227 
POSTE DE FERRO GALVANIZADO - 6 METROS DE 
ALTURA 

Peça 37,622 R$2.084,26 

228 
POSTE DE FERRO GALVANIZADO - 10 METROS DE 
ALTURA 

Peça 58,230 R$3.225,94 

229 PROTETOR DE BUCHA AT DE TRAFO 15KV Peça 0,397 R$21,99 

230 
RABICHO PARA RSI 35MM²; 0,5 M C/3 RABICHOS 
COLORIDOS 

Peça 0,213 R$11,80 

231 
RABICHO P/ RSI #70MM², 0,5M; C/3 RABICHOS 
COLORIDOS 

Peça 0,294 R$16,29 

232 REATOR LAMPADA VSO RES-70W 220V BAIXA PERDA Peça 1,501 R$83,16 

233 REATOR LAMPADA VSO RES-100 220V BAIXA PERDA Peça 2,101 R$116,40 

234 REATOR LAMPADA VSO RES-150 220V BAIXA PERDA Peça 3,439 R$190,52 

235 REATOR LAMPADA VSO RES-250W 220V BAIXA PERDA Peça 4,160 R$230,46 

236 REATOR LAMPADA VSO RES-400W 220V BAIXA PERDA Peça 5,031 R$278,72 

237 REATOR INTERNO I-AFP ENCE VSO 400W Peça 5,537 R$306,75 

238 
REFLETOR DE LED POTENCIA MÁXIMA 100W - 
EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 130LM/W - 5 ANOS DE 

Peça 22,283 R$1.234,48 
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 GARANTIA E CERTIFICAÇÃO NO INMETRO    

 
239 

REFLETOR DE LED POTENCIA MÁXIMA 150W - 
EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 130LM/W - 5 ANOS DE 
GARANTIA E CERTIFICAÇÃO NO INMETRO 

 
Peça 33,077 

R$1.832,47 

240 RELE FOTOELETRICO RF-10A Peça 0,701 R$38,84 

241 SAPATILHA Peça 0,211 R$11,69 

242 SUPORTE HORIZONTAL RD / COMPACTA 35KV Peça 1,970 R$109,14 

243 SUPORTE L P/CH FUS-P.RAIO Peça 0,707 R$39,17 

244 SUPORTE P/ PARA RAIOS E CHAVE Peça 1,737 R$96,23 

245 SUPORTE TRANSF. DT 195X100MM Peça 2,818 R$156,12 

246 SUPORTE TRANSF. DT 230X125MM Peça 2,809 R$155,62 

247 SUPORTE PARA 01 LUMINÁRIA Peça 6,563 R$363,59 

248 SUPORTE PARA 02 LUMINÁRIA Peça 10,693 R$592,39 

249 TERMINAL DE APERTO 16MM² Peça 0,181 R$10,03 

250 TERMINAL DE PINO TCM CURTO 16MM² Peça 0,449 R$24,87 

251 TRANSFORMADOR TRIFASICO 45KVA 13,2KV 220/127V Peça 261,142 R$14.467,27 

252 TRANSFORMADOR TRIFASICO 75KVA 13,2KV 220/127V Peça 309,215 R$17.130,51 

253 
TRANSFORMADOR TRIFASICO 112,5KVA 13,2KV 
220/127V 

Peça 395,364 R$21.903,17 

254 TRANSFORMADOR TRIFASICO 150KVA 13,2KV 220/127V Peça 531,375 R$29.438,18 

 

3.2. As construções de redes deverão obedecer às normas da Companhia Paranaense de Energia 

Elétrica (COPEL), conforme consta nos Manuais de Instruções Técnicas - MIT, ficando a cargo da 

licitante credenciada e contratada, o fornecimento dos materiais e execução dos serviços, 

conforme indicado no projeto elétrico apresentado, conforme a necessidade do Município. 

3.3. O Projeto Básico é constituído pelo conjunto de Normas, Manuais e Sistemas de Informações 

a seguir relacionados, os quais representam os elementos técnicos necessários e suficientes à 

precisa caracterização dos serviços objeto desta licitação, e estabelecem os padrões e 

procedimentos a serem adotados na execução dos serviços. 

3.3.1. Para execução de projetos, observar-se-á os seguintes padrões: 

a) Normas e Manuais: 

NTC 831001 – Projeto de Rede de Distribuição Rural e MIT 163108 – Atividades de Construção 

de Redes, NTC 831001 – Projeto de Redes de Distribuição Rural, NTC 841001 – Projeto de 

Redes de Distribuição Urbana, NTC 841005 – Desenho de Projetos de Redes de Distribuição, 

NTC 841050 –Projeto de Iluminação Pública, NTC 841100 – Dimensionamento de Estruturas, MIT 

162606 – Manual de Travessias DER, MIT 163104 – Aterramento de Redes de Distribuição e MIT 

163108 – Atividades de Construção de Redes, NTC 901100 - Fornecimento em Tensão 

Secundária de Distribuição, NTC 901110 - Atendimento a Edificações de Uso Coletivo. 

b) Sistemas informatizados: 
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Os projetos e topografia deverão ser projetados no sistema WinLIE - (programa de modulação 

para empreiteiros COPEL) e GEO PRO conforme as normas da COPEL e aprovação dos órgãos 

competentes, tais como IAT, DER , DNIT e COPEL, ou sistemas equivalentes. 

3.3.2. Para execução de montagem de estruturas e instalação de equipamentos, observar-se-á os 

seguintes padrões: 

NTC 810000/820000 - Materiais, NTC 848500/688 – Montagem de Rede de Iluminação Pública, 

NTC 855000/190 – Montagem de Redes de Distribuição Compacta Protegida, NTC 855210/324 – 

Montagem de Rede de Distribuição Secundária Isolada, NTC 856000/830 – Montagem de Redes 

de Distribuição Aérea, NTC 857000/094 – Estruturas de Redes para Atendimento a Edifícios de 

Uso Coletivo, NTC 858000/186 – Montagem de Equipamentos Especiais, NTC 901100 – 

Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição, NTC 903100 - Fornecimento em Tensão 

Primária de Distribuição, MIS 0003 – Exigências de Segurança e Saúde do Trabalho para 

Empresas Contratadas da Copel Distribuição, MIT 160803 – Operação de Redes de Distribuição, 

MIT 160806 - Desligamentos e intervenções programadas no Sistema Elétrico de Tensão Igual ou 

Inferior a 34,5 kV, MIT 160909 – Procedimentos de Poda de Árvores, MIT 160910 – Trabalhos em 

Cruzamentos Aéreos não Interligados, MIT 161004 – Cesto Acoplado para Guindauto, MIT 

161612 – Conjunto de Aterramento Temporário Para Redes de Distribuição de BT e MT, MIT 

161613 – Conjunto de Segurança para Trabalhos em Altura, MIT 161614 – Procedimentos de 

Resgate e Salvamento de Acidentado em Redes e Linhas de Distribuição até 34,5 kV, MIT 161705 

– Procedimentos de Ensaios Mecânicos de Equipamentos e Ferramentas, MIT 163001 – 

Retenção de Documentos, MIT 163101 – Procedimentos para Execução de Obras, MIT 163104 – 

Aterramento de Redes de Distribuição, MIT 163108 – Atividades de Construção de Redes, MIT 

163002 – Avaliação Técnica de Empreiteiras e Padrões de Tarefas da Copel GSST. 

3.3.3. Os serviços a serem executados compreendem, entre outros, a: 

1. Instalação de Redes de Distribuição Compactas Trifásica em Media Tensão, com condutores 

isolados; 

2. Instalação de cabos multiplexados, para a Rede de Distribuição Secundaria isolada de Baixa 

Tensão; 

3. Implantação de Postes de concretos Duplo “T”; 

4. Instalação de transformadores Trifásicos; 

5. Implantação luminárias com Lâmpadas de Vapor de Sódio/Metálicas e Luminárias de LED, 

destinada à iluminação Pública do Município; 

6. Instalação de Postes Ornamentais, equipados com conjuntos de luminárias de LED; 

7. Instalação de Padrão de Entrada Trifásico; 

8. Instalação subterrânea de eletrodutos corrugados PEAD e cabos de cobres. 
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9. Execução de serviços de Topografia em redes de distribuição de energia elétrica; 

10. Execução de serviços de projetos de redes de distribuição de energia elétrica; 

11. Execução de atividades em rede energizada. 

12. Execução dos serviços de Poda de árvores. 

 
3.3.4. A licitante deverá contar, no seu quadro de pessoal, com tantos profissionais quantos forem 

necessários para a execução dos serviços, de acordo com o cronograma e projeto apresentado e 

aprovado pela contratante, sendo, no mínimo, 01 (um) projetista, 01 (um) responsável em 

topografia (topógrafo, engenheiro agrônomo, agrimensor), eletricistas e ajudantes. 

3.3.4.1. Todos os funcionários disponibilizados pela contratada deverão ser treinados e 

capacitados para a execução dos serviços, motivo pelo qual a contratada responsabilizar-se-á 

integralmente por qualquer prejuízo ou dano a terceiros em decorrência da execução dos 

serviços. 

3.3.4.2. Os cursos e a capacitação mencionada no item anterior, condição que será verificada 

previamente à execução dos serviços que os exijam, referem-se, no mínimo, aos serviços de 

eletricista de linhas elétricas de alta e baixa tensão; NR 35 - Trabalhos em altura; NR 12 – 

Equipamentos de guindar; Manutenção de Iluminação Pública; NR 10 - Segurança em instalações 

e serviços em eletricidade, NR 10 – Sistemas elétricos de potência (SEP); Rede de distribuição 

energizada em 13,8 kv e 34,5 kv, pelo método ao contato (linha viva); 

3.3.5. A licitante deverá disponibilizar, para a perfeita execução dos serviços de forma segura e 

em atendimento às normas pertinentes, no mínimo, 1 (um) veiculo tipo caminhão, com menos de 

10 (dez) anos de uso, equipado com guindauto e cesto aéreo isolado, com requisitos mínimos 

para atendimento ao ANEXO XII da NR 12 e o MIT 161004 COPEL (Cesto acoplado para 

guindauto), comprovado através da ART do engenheiro mecânico responsável pela instalação, e 

01 (um) veiculo tipo caminhão, com menos de 10 (dez) anos de uso, equipado com cesto 

hidráulico isolado, com requisitos mínimos para atendimento ao ANEXO XII da NR 12 com 

ensaios elétricos, para trabalhos em redes energizadas (linha viva), equipado com escada, cones 

e demais equipamentos de sinalização viária em boas condições de tráfego e trabalho. 

3.3.5.1. O equipamento deverá seguir as normas pertinentes, atendendo aportaria SIT n° 293, de 

08 de dezembro de 2011, no veiculo também devera constar escadas, cones e demais 

equipamentos de sinalização viária em boas condições de tráfego e trabalho. 

3.3.6. Os Serviços deverão ser realizados de forma parcelada, de acordo com a necessidade, 

executados conforme solicitação da Secretaria Municipal de Viação e Serviços Públicos, através 

da emissão da NAD – Nota de Autorização de Despesa, contemplando a quantidade de Unidades 

de Serviços necessária. 
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3.3.6.1. A quantidade de US necessária para a execução de serviços em obras elétricas será 

determinada com base no MIT n.º 163108 da COPEL, que estabelece as principais atividades 

inerentes à execução de serviços de construção de redes de distribuição de energia elétrica, o 

qual busca assegurar a adequada e uniforme remuneração dos correspondentes serviços. 

3.3.6.2. Os materiais e equipamentos necessários para a execução da obra elétrica foram 

determinados de acordo com o levantamento de preços realizados junto aos fornecedores. 

3.3.6.2.1. Todos os materiais e equipamentos necessários para o desenvolvimento das atividades 

deverão ser cadastrados na COPEL. 

 

4. INSTRUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO  

 
 

4.1. A instrução do processo de compra compreende, entre outros, os seguintes procedimentos: 

a. verificação inicial sobre eventual existência de demanda semelhante de outras Secretarias, as 

quais competem o envio da solicitação de compra/serviço; 

b. verificação da especificação do objeto, que deve se ater ao mínimo suficiente para caracterizar 

o produto ou serviço completamente, de maneira que atenda suas necessidades; 

c. uma pesquisa de preços ampla, incluindo, no mínimo, 3 (três) orçamentos de fornecedores 

distintos, a consulta nos aplicativos “Menor Preço” do Governo Estadual, conforme recomenda o 

TCE/PR , e no “Banco de Preços”, software adquirido pela Administração para composição de 

uma cesta de preços aceitável, quando necessário. Além disso, de forma complementar, poderão 

ser utilizadas capturas de tela de sítios eletrônicos, desde que não sejam de comparação de 

preços. 

i. Quando for o caso, poderão ser utilizados preços tabelados, desde que admitidos pelos órgãos 

de controle externo. 

d. Autorização da Prefeita Municipal para realização do processo licitatório; 

e. Especificação dos recursos orçamentários pelo Departamento de Contabilidade; 

f. Elaboração da Minuta do processo licitatório pelo Departamento de Licitação; 

g. Parecer Jurídico sobre a legalidade do processo licitatório pela Procuradoria Geral do 

Município, em especial a modalidade escolhida; 

h. Demais providências pelo Departamento de Licitação e Compras/Contratos até a conclusão, 

arquivamento e disponibilização do processo na integra. 

 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO  
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5.1. O objeto desta licitação será solicitado conforme a necessidade da Secretaria Municipal de 

Serviços Públicos, através do envio da Nota de Autorização de Despesa (NAD), devendo ser 

iniciado no prazo de 5 (cinco) dias, e finalizado no prazo previsto no cronograma aprovado pela 

Secretaria Municipal de Obras e Habitação. 

5.2. Caso não ocorra no prazo previsto ou esteja em desacordo com os termos deste Projeto 

Básico, o fiscal do Contrato iniciará procedimento administrativo para aplicação de penalidades ao 

fornecedor, excetuados os casos em que o motivo do descumprimento seja justificado e aceito 

pelo Município de Porecatu - PR. 

5.3. Em caso de insolvência ou dissolução da empresa adjudicatária, bem como em caso de 

transferência indireta dos serviços, no todo ou em parte, sem autorização expressa da Prefeitura, 

rescindir-se-á automaticamente o contrato, cabendo à Prefeitura, neste caso, adotar as medidas 

acauteladoras de seus interesses e do erário publico. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 
 

6.1. São obrigações da Contratante: 

a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

b) Verificar minuciosamente o prazo fixado para a execução dos serviços, inclusive com as 

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação; 

c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 

no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

f) Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção; 

g) Garantir à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que forem 

exigidas trocas ou no caso de aplicação de sanção. 

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato, bem como por qualquer 

dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos 

ou subordinados. 

6.3. A Administração poderá realizar pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 

180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata. 
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7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 
 

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes deste Projeto Básico e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto e, ainda: 

a) efetuar a execução do objeto conforme especificações, prazo e local constantes neste Termo 

de Referência; 

b) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 

e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

c) substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Projeto Básico, o objeto 

com avarias ou defeitos; 

d) fornecer mão de obra qualificada, com profissionais devidamente capacitados; 

e) garantir que os funcionários responsáveis pelo desenvolvimento das atividades tenham pleno 

conhecimento de seus limites e riscos, mediante cursos e treinamentos voltados a higiene e 

segurança do trabalho; 

f) fornecer todos os equipamentos de segurança, individuais e coletivos, necessários para a 

execução dos serviços, visando minimizar os riscos de acidente de trabalho, conforme determina 

as normas regulamentadoras relativas à segurança no trabalho; 

g) comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do(s) prazo(s) previsto(s) neste Projeto 

Básico e na(s) proposta(s), com a devida comprovação; 

h) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação. 

i) indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

j) assumir todas as despesas com transporte até o local da execução dos serviços, bem como 

despesas com alimentação, hospedagem, seguros, frete, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários e demais encargos necessários à perfeita execução do objeto. 

 

8. DA SUBCONTRATAÇÃO  

 
 

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto. 
 
 

9. ALTERAÇÃO SUBJETIVA  
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9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos 

na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja 

prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 

continuidade do contrato. 

 

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  

 
 

10.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 

defeitos observados. 

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 

art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.3. O representante da Administração anotará, em registro próprio, todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 

falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos ao Gestor do Contrato para as 

providências cabíveis. 
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ANEXO II – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
 

 
À Comissão Permanente de Licitações da PMP 

 
 

 
Pela presente, credenciamos  o (a) Sr.(a) , portador (a) da Cédula de Identidade n° 

  e CPF n° , a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade 

CONCORRÊNCIA N.º 02/2022, instaurado pela Prefeitura Municipal de Porecatu. 

 
 

XXXXX, XX de XXXX de 2022. 
 
 
 
 
 

 

(Assinatura do Representante Legal da Empresa proponente) 



 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU 
Estado do Paraná  

 

 
 
 

ANEXO III – DECLARAÇÃO UNIFICADA 

 
DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação CONCORRÊNCIA 

N.º 02/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 61/2022, instaurada pelo Município de Porecatu – 

PR, que a empresa: 

 
1) Examinou cuidadosamente o edital e seus anexos, e nos inteiramos de todos os seus detalhes 

e com eles concordamos, bem como todas as dúvidas e/ou questionamentos formulados foram 

devidamente esclarecidos. Estamos cientes e aceitamos todas as condições do Edital de Licitação 

e a elas desde já nos submetemos; 

2) Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 

da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 

e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 

14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 

05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002; 

3) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente Processo 

Licitatório, sob as penas da Lei, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

4) Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos 

termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal n o 8.666/93 e alterações posteriores, sob as 

penas da lei, bem como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos 

documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, 

técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira; 

5) Não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou 

colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da Prefeitura 

Municipal de Porecatu que se encontra exercendo sua função, ou que tenha exercido nos últimos 

6 (seis) meses anteriores à presenta data, que impossibilite a participação no referido processo 

licitatório, sob as penas da lei. 

 
XXXXX, XX de XXXXXX de 2022. 

 
 

 

(Assinatura do Representante Legal da Empresa proponente) 
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ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 
(Razão Social, o número do CNPJ, o número da Inscrição Estadual, Endereço completo, telefone, 

e-mail, “fac-símile”, CEP, etc.). 

Banco/Ag/conta corrente: 

Nome (s) signatário (s) do futuro contrato: (caso venha ser vencedor da licitação). 

 
 

À Comissão Permanente de Licitações da PMP. 

 
 

Apresentamos e submetemos à apreciação a proposta de preços relativa à execução do objeto da 

CONCORRÊNCIA N.º 02/2022 – Processo Licitatório nº 61/2022. 

O prazo para início da execução dos serviços será de no máximo 5 (cinco) dias da data de envio 

da requisição, e para conclusão, o prazo do cronograma de execução e projeto apresentado e 

aprovado pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, em conformidade com a Ordem de 

Serviço, considerando a extensão e complexidade da execução do serviço. 

O valor unitário por US (Unidade Serviços) conforme objeto da referida Concorrência, proposto é 

de R$   ,  ( ), perfazendo o valor total de R$   ,  

( ) para as 30.000 (trinta mil US); 
 

 
Item Descrição Marca/Modelo Unidade US Valor Unitário 

1 ALÇA PRE-FORMADA PARA ESTAI 6,4MM XXX Peça 0,148 R$ XXXX 

2 ALÇA PRE-FORMADA PARA ESTAI 9,5MM XXX Peça 0,35 R$ XXXX 

3 ALÇA PRE-FORMADA CA-CAA 2 AWG XXX Peça 0,1 R$ XXXX 

... ... ... ... ... R$ XXXX 

 

Declaramos que manteremos o valor inicialmente proposto durante a execução da ata de 

registro/contrato, no qual já estão contempladas todas as despesas relativas à prestação dos 

serviços, quais sejam tributos, transporte, equipamentos, entre outros incidentes direta ou 

indiretamente da execução decorrente deste processo licitatório. 

 
XXXXX, XX de XXXXX de 2022. 

 
 

 

(Nome, CPF e assinatura do representante legal da Empresa) 
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ANEXO V - TERMO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER DO JULGAMENTO DA FASE 
DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 

À Comissão Permanente de Licitações da PMP. 

 
 
 

A empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXX, declara para os devidos fins que 

renuncia ao direito de recorrer da decisão da primeira fase (Proposta de Preços) da 

CONCORRÊNCIA N.º 02/2022. 

 
 

XXXXXX, XX de XXXXXX de 2022. 
 
 
 
 
 

 

(Nome, CPF e assinatura do representante legal da Empresa) 

 
 
 

 
Obs.: É facultada à empresa participante a apresentação da declaração de renúncia ao direito de 

recorrer do julgamento das propostas de preços, a qual deverá estar inserida no envelope relativo 

à proposta de preços. 
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ANEXO VI – TERMO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER DO JULGAMENTO DA FASE 
DE HABILITAÇÃO 

 

 
À Comissão Permanente de Licitações da PMP. 

 
 
 

A empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXX, declara para os devidos fins que 

renuncia ao direito de recorrer da decisão da segunda fase (Habilitação) da CONCORRÊNCIA N.º 

02/2022. 

 
 

XXXXXX, XX de XXXXXX de 2021. 
 
 
 
 
 

 

(Nome, CPF e assinatura do representante legal da Empresa) 

 
 
 

 
Obs.: É facultada à empresa participante a apresentação da declaração de renúncia ao direito de 

recorrer do julgamento da habilitação, a qual deverá estar inserida no envelope relativo aos 

documentos de habilitação. 



 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU 
Estado do Paraná  

 

 
 
 

ANEXO VII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
No dia XX do mês de XXXX de 2022, na Prefeitura Municipal de Porecatu – PR, situada na Rua 

Barão do Rio Branco, n°. 344, Sede - Porecatu – PR, CEP: 86.160-000, o Prefeito Municipal, 

Senhor Fabio Luiz Andrade, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº ***************, portador da 

cédula de identidade RG nº **********– SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Belo Horizonte 

nº**, nesta cidade de Porecatu - PR, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, , Artigos 42, 43, 

44, 45 e 46 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 128, de 

19 de dezembro de 2008, Lei Complementar nº 147/2014, de 07/08/2014 e, subsidiariamente, a 

Lei Federal nº 8.666/1993, e alterações posteriores, e das demais normas legais aplicáveis, 

conforme a classificação das propostas apresentadas na CONCORRÊNCIA N.º **/2022, resolve 

registrar os preços para execução dos serviços decorrente deste processo licitatório, que passa a 

fazer parte deste, consoante as seguintes cláusulas e condições. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
 

1.1 O objetivo da presente ata é registrar preços para a futura e eventual CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA E OBRAS 

ELÉTRICAS, COM CADASTRO JUNTO À COPEL, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 

EQUIPAMENTOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM O 

OBJETIVO DE AMPLIAR E MANTER A REDE DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, E A 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ESPAÇOS PÚBLICOS, ATENDENDO A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, de acordo com as condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, através do Sistema Registro De Preços - 

SRP. 

1.2 Esta Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por outro órgão ou entidade da 

Administração, mediante consulta prévia à Contratante. 

1.3 Caberá a detentora da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos 

registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente 

assumidas. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
 

2.1 As despesas decorrentes da execução dos serviços serão reconhecidas contabilmente com a 

dotação orçamentária e ser indicada na Nota de Autorização de Despesa (NAD). 

2.2 As despesas de outros órgãos ou entidades da Administração que utilizem desta Ata correrão 

por sua conta. 

2.3 O Órgão Contratante se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da 

verba prevista. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS 

 
 

3.1 O preço da execução dos serviços é o constante desta Ata, o qual foi ofertado pela empresa 

vencedora do certame. 

3.2 O órgão contratante monitorará o preço de mercado, avaliando constantemente e revendo os 

preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no 

mercado ou de fato que eleve os custos dos produtos registrados. 

3.3 O órgão contratante convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao 

preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de 

mercado. 

3.4 Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor 

poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove, mediante requerimento 

fundamentado e apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias-primas, 

lista de preços de fabricantes, despesas de pessoal, etc.), que não pode cumprir as obrigações 

assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
4.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência será de 12 (doze) meses, sendo vedada 

a sua prorrogação. 

4.2 Durante o prazo de validade deste Registro de Preço, a contratante não será obrigada a 

utilizar-se dos fornecimentos que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação 

específica para o objeto pretendido, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em 

igualdade de condições. 
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CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR/PRESTADOR 

 
 

5.1 Cumprir o objeto da Ata de Registro de Preços, executando os serviços e fornecendo os 

equipamentos e materiais necessários especificados no Anexo 01 da Concorrência nº XXX/2021 

dentro do prazo determinado pelo Órgão Contratante, de acordo o projeto e o valor registrado. 

5.2 Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e 

responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa. 

5.3 Assumir, com responsabilidade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência 

do objeto da contratação e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao 

cumprimento do objeto pactuado. 

5.4 Responder perante o Órgão Contratante e terceiros por eventuais prejuízos e danos 

decorrentes na condução do objeto deste instrumento sob a sua responsabilidade ou por erros 

relativos à execução do objeto. 

5.5 Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de 

estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para o Órgão Contratante. 

5.6 Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou 

contratados, bem como se obrigar por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais 

que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento da contratação. 

5.7 Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da contratação, a associação do 

fornecedor/prestador com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, 

cisão ou incorporação sem autorização expressa do Contratante. 

5.8 Manter-se, durante toda a vigência desta Ata, em compatibilidade todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

5.9 Responsabilizar-se pelos ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas 

oficiais que se fizerem necessários para a boa execução do objeto da contratação. 

5.10 Arcar com as despesas de emissão da ART de execução dos serviços. 

5.11 Manter em todos os locais de serviços, quando necessário, um sistema de sinalização e 

segurança, fornecendo os equipamentos de segurança individuais e coletivos visando minimizar o 

risco de acidente do trabalho, de acordo com as normas de higiene e segurança do trabalho; 

5.12 Utilizar exclusivamente pessoal habilitado para execução dos serviços, objeto deste Edital, 

com vínculo empregatício; 



 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU 
Estado do Paraná  

 

 
 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS OU 

ENTIDADES PARTICIPANTES 

 
6.1 A CONTRATANTE obriga-se a proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias 

ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, consoante estabelece a 

Lei nº 8.666/93. 

6.2 Providenciar os pagamentos à contratada à vista das Notas Fiscais Eletrônicas/Fatura, 

devidamente atestadas nos prazos fixados. 

6.3 Notificar o fornecedor, formal e tempestivamente, sobre as irregularidades observadas, por 

escrito e com antecedência, e sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 

responsabilidade. 

6.4 Fiscalizar e acompanhar o recebimento do objeto desta Concorrência. 

6.5 O Órgão gerenciador será responsável pela prática de todos os atos de controle da 

Administração do SRP. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FORMA DE EXECUÇÃO 

 
 

7.1 A empresa contratada para executar os serviços deverá inicia-los no prazo máximo de 5 

(cinco) dias, a partir da data do recebimento da Nota de Autorização de Despesa (NAD), e 

finalizado de acordo com o cronograma de execução. 

7.2 Caso a entrega não ocorra no prazo previsto ou esteja em desacordo com os termos deste 

Edital, o fiscal da Ata de Registro de Preços/Contrato iniciará procedimento administrativo para 

aplicação de penalidades ao fornecedor, excetuado os casos em que o motivo do 

descumprimento seja justificado e aceito pela contratante. 

7.3 Em caso de insolvência ou dissolução da empresa adjudicatária, bem como em caso de 

transferência indireta dos serviços, no todo ou em parte, sem autorização expressa da Prefeitura, 

rescindir-se-á automaticamente o contrato, cabendo à Prefeitura, neste caso, adotar as medidas 

acauteladoras de seus interesses e do erário; 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO 

 
 

8.1 Os serviços (projetos, topografia, ampliação de rede e materiais) serão pagos através do 

sistema de medição por US (unidade de serviços) de acordo com o MIT (Manual de Instruções 
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Técnicas) 163108 - Atividades de Construção de Rede da Copel Distribuição S/A e os materiais 

conforme valores relacionados no Termo de Referência, mediante a apresentação da nota fiscal 

atestada pelos responsáveis pela fiscalização; 

8.2 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o 

número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de 

preços, bem como o número da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas 

com outros CNPJ; no documento fiscal deverá ser discriminando o objeto licitado, o número do 

processo licitatório e o número do contrato que a originou; 

8.3 Após a aprovação expressa das Notas Fiscais pelo Setor competente da contratante, os 

pagamentos serão liberados; 

8.4 Os pagamentos serão creditados em favor da beneficiária por meio de depósito Bancário em 

conta corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da 

conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 

8.5 As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para a devida 

correção, e o prazo para pagamento, iniciar-se-á a partir da apresentação da nova nota fiscal 

válida; 

8.6 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação em 

qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, 

sem que isso gere direito a qualquer compensação; 

8.7 Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela contratante, o valor devido 

deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu 

vencimento até a data do efetivo pagamento, conforme preceitua a alínea “c”, inciso XIV, Artigo 40 

da Lei 8.666/93, correção monetária e em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% 

(meio por cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes 

fórmulas: 

I = (TX / 100) / 365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Nº de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

8.8 A contratante fará as retenções de acordo com a legislação vigente e/ou exigirá a 

comprovação dos recolhimentos exigidos em lei. 
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CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 

 
 

9.1 A contratante, através do setor competente, fiscalizará o fornecimento e verificará o 

cumprimento das condições solicitadas, no todo ou em parte, visando à averiguação do 

atendimento das normas do Edital e deste instrumento. 

9.2 O ato da fiscalização não desobriga o fornecedor de sua responsabilidade quanto à perfeita 

execução deste instrumento. 

9.3 Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pela execução dos 

serviços, objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração, através de sua própria equipe 

ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, 

exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução. 

Parágrafo Único. Fica designado (a) o (a) servidor (a)----------, portador (a) da CI/RG nº----------- e 
inscrito (a) no CPF/MF nº-------- para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta 
Ata de Registro de Preços, nos termos disciplina dos nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº 
8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO E SUSPENSÃO DO PREÇO REGISTRADO 

 
 

10.1 O fornecedor do bem ou prestador do serviço terá seu preço registrado cancelado quando: 

a) Descumprir as condições desta ata de registro de preços; 

b) Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar a Nota de Empenho, no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa plausível, desde que aceita pela contratante; 

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se tornar superior àqueles praticados 

no mercado; 

d) For suspenso ou declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos 

do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

e) For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações. 

10.2 O fornecedor do bem ou prestador do serviço poderá solicitar o cancelamento do seu preço 

registrado na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução 

contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. 
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10.3 O cancelamento do preço registrado, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será 

formalizado por decisão da autoridade competente do Órgão Gerenciador e publicado no Jornal 

Oficial do Município e por meios eletrônicos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
 

11.1 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido, implicará em sua eliminação, caracterizando o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente 

estabelecidas, sendo facultado ao Município de Porecatu o chamamento por ordem de 

classificação, quando houver, das demais licitantes, para atender ao objeto, após o exame da 

documentação pertinente; 

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas a contratada sujeitar-se-á às seguintes 

sanções, além das responsabilidades por perdas e danos: 

I. Advertência: 

a) Desistência parcial da proposta, sem justificativa; 

b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, sem justificativa. 

II. Multas – administrativas, após regular processo administrativo: 

a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de 

Fornecimento até 15 (quinze) dias: 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor total do 

produto e/ou parcela mensal do contrato; 

b) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de 

Fornecimento superior a 15 (quinze) dias: 10% (dez por cento) ao dia sobre o valor total do 

produto e/ou parcela mensal do contrato; 

c) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo sobre o valor do 

produto e/ou da proposta global de 5% (cinco por cento) a 10 (dez por cento), conforme o caso 

e as razões; 

d) Recusa do adjudicatário em assinar o contrato, a Ordem de Serviço/Autorização de 

Fornecimento, dentro de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação sem justo 

motivo, aplica-se as penas o disposto no art. 81 da Lei nº 8.666/93 e multa de 5%(cinco por 

cento); 

e) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Serviços/Autorização de 

Fornecimento: 20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta ou sobre a parcela não 

executada, respectivamente. 
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I.Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a 

Administração, após regular processo administrativo: 

a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviços/Autorização de 

Fornecimento, superior a 31 (trinta e um) dias: até 3 (três) meses; 

b) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Serviços/Autorização de 

Fornecimento: até 2 (dois) anos. 

I. Declaração de inidoneidade para licitar o contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que 

o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes. 

II. As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o 

motivo. 

III. Ocorrendo atraso na execução do objeto contratado será aplicada multa moratória de 0,3% 

(zero vírgula três por cento) por dia de atraso, até o limite de 20%(vinte por cento) sobre o 

valor total do contrato. 

IV. Da abertura de processo administrativo para aplicação de quaisquer das penalidades 

previstas, será concedido prazo para defesa prévia de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

notificação. 

V. Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

publicação no Diário Oficial do Estado ou Jornal de Grande Circulação no município. 

VI. As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro de 

Fornecedores. 

VII. As multas aplicadas não impedem o Município de rescindir unilateralmente o Contrato, e, 

ainda, quando for o caso, aplicar outras sanções previstas na Lei. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO 

 
 

12.1 A publicação do presente instrumento, em extrato, na Imprensa Oficial do Município, ficará a 

cargo da Administração e, da contratação por outros órgãos ou entidades da Administração que 

utilizarem desta Ata, por conta desses, no prazo e forma dispostos pela legislação pertinente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

 
 

13.1 Conforme a Lei nº 12.846/2013 e o Decreto nº 8.420/2015 que versam sobre Anticorrupção, 
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os licitantes, fornecedores, empreiteiros e seus agentes (sejam eles declarados ou não), 

subcontratados, sub consultores, prestadores de serviços e fornecedores, além de todo 

funcionário a eles vinculados, que mantenham os mais elevados padrões de ética durante todo o 

processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

13.2 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

f) “prática corrupta”: significa oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 

qualquer coisa de valor com a intenção de influenciar de modo indevido a ação de terceiros; 

g) “prática fraudulenta”: significa qualquer ato, falsificação ou omissão de fatos que, de forma 

intencional ou irresponsável induza ou tente induzir uma parte a erro, com objetivo de obter 

benefício financeiro ou de qualquer outra ordem ou com a intenção de evitar o cumprimento de 

uma obrigação; 

h) “prática colusiva”: significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um 

objetivo indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de outra parte; 

i) “prática coercitiva”: significa prejudicar ou causar dano ou ameaçar, prejudicar ou causar dano, 

direta ou indiretamente, a qualquer parte interessada ou à sua propriedade, para influenciar 

indevidamente as ações de uma parte; 

j) “prática obstrutiva”: significa: (i) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 

investigações ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir 

materialmente a apuração de alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; 

e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu 

conhecimento sobre assuntos relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento ou (II) atos 

que tenham como objetivo impedir materialmente o exercício dos direitos do Município de 

Porecatu/PR de promover inspeção ou auditoria. 

13.3 Rejeitará uma proposta de outorga se determinar que o licitante recomendado para a outorga 

do contrato ou qualquer do seu pessoal ou seus agentes, sub consultores, subempreiteiros, 

prestadores de serviço, fornecedores e/ou funcionários, envolveu-se, direta ou indiretamente, em 

práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao concorrer para o contrato 

em questão; 

13.4 Os licitantes, fornecedores e empreiteiros, assim como seus subempreiteiros, agentes, 

pessoal, consultores, prestadores de serviço e fornecedores, deverão permitir que a contratante 

inspecione todas as contas e registros, além de outros documentos referentes à apresentação das 

propostas e à execução do contrato, e os submeta a auditoria por profissionais designados pela 

contratante. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 

 
 

14.1 O preço registrado poderá, a critério da Administração, justificadamente, ser objeto de 

reequilíbrio econômico-financeiro, para menos ou para mais, nos termos do art. 65, inciso II, letra 

„d‟, da Lei nº 8.666/93. 

14.2 A comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro deverá ser feita acompanhada de 

documentos, tais como notas fiscais de aquisição, serviços e outros insumos, bem como outros 

documentos legais emitidos por órgãos governamentais, alusivos à época da elaboração da 

proposta e do momento do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, sendo de 

responsabilidade exclusiva da contratada o fornecimento desses documentos. 

14.3 Quando o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o Órgão deverá: 

a) Convocar o fornecedor do bem ou prestador do serviço visando à negociação para a redução 

de preços e sua adequação ao mercado; 

b) Liberar o fornecedor do bem ou prestador do serviço do compromisso assumido, e cancelar o 

seu registro, quando frustrada a negociação, respeitados os contratos já firmados; 

c) Convocar os demais fornecedores ou prestadores de serviços, visando igual oportunidade de 

negociação. 

14.4 Quando não houver êxito nas negociações para a readequação de preços, o Órgão 

cancelará o preço do bem ou do serviço registrado, publicando a devida ata complementar da 

decisão. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 

14.1 Integram esta Ata de Registro de Preços o Ato Convocatório – CONCORRÊNCIA N.º 

**/2022 e seus anexos, bem como a proposta de preço escrita formulada pelo fornecedor da 

Ata, constando o preço de fechamento da operação e a documentação de habilitação, de cujos 

teores as partes declaram ter conhecimento e aceitam, independentemente de estarem anexos. 

14.2 Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em 

complemento a esta Ata, definirem sua extensão, e dessa forma, regerem a execução adequada 

do instrumento ora celebrada. 

14.3 Os casos omissos serão resolvidos à luz das disposições estabelecidas na legislação 

vigente. 
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14.4 Nenhuma indenização será devida ao fornecedor/prestador pela elaboração e/ou 

apresentação de documentação relativa à licitação, nem em relação às expectativas de aquisições 

dela decorrente. 

14.5 Fica eleito o Foro da comarca de Porecatu - PR, para dirimir quaisquer questões decorrentes 

da utilização da presente Ata. 

14.6 E, por estarem justos e acordados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma, de tudo cientes, para que produzam seus efeitos legais e jurídicos. 

 
 

Item Descrição Unid. Quant. Valor Unit. (R$) Empresa 

      

 
 
 
 
 

Fabio Luiz Andrade 

Prefeito Municipal 

 
 

Empresa 
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ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE HIGIENE E SEGURANÇA 
DO TRABALHO 

 

 
À Comissão Permanente de Licitações da PMP. 

 
 
 

A empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXX, declara que cumpre as exigências 

dispostas nas Normas Regulamentadoras da Consolidação das Leis do Trabalho relativas à 

Segurança e Medicina do Trabalho, aprovadas pela Portaria nº 3.214 de 08 de junho de 1978, do 

Ministério do Trabalho e Previdência, e suas alterações posteriores. 

 
 

XXXXXX, XX de XXXXXX de 2022. 
 
 
 
 
 

 

(Nome, CPF e assinatura do representante legal da Empresa) 
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ANEXO IX – DECLARAÇÃO APARELHAMENTO, PESSOAL, E CAPACIDADE TÉCNICA 

 
 

 
À Comissão Permanente de Licitações da PMP. 

 
 
 

A empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXX, declara que: 
 

I – Disporá, por ocasião da futura e eventual contratação que se originar deste processo licitatório, 

aparelhamento, veículos, pessoal técnico, entre outros essenciais para a execução contratual. 

II – Apresentará junto dos documentos de habilitação ou até a assinatura da ata de registro de 

preços/contrato, toda a documentação técnica exigida neste instrumento convocatório. 

 
 

XXXXXX, XX de XXXXXX de 2022. 
 
 
 
 
 

 

(Nome, CPF e assinatura do representante legal da Empresa) 
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ANEXO X – MINUTA DO CONTRATO 

 

 
CONTRATO N.º **/2022 

CONCORRÊNCIA N.º **/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º **/2022 

 
O Município de Porecatu, Estado do Paraná, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com 

sede na Rua Barão do Rio Branco, 344, inscrita no CNPJ sob o nº 80.548.764/0001-48, neste 

ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Fabio Luiz Andrade, brasileiro, inscrito no 

CPF/MF sob o nº **************, portadora da cédula de identidade RG nº ***************– 

SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Belo Horizonte, nº***, nesta cidade de Porecatu – PR, e 

de outro lado, a empresa XXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXX, com  sede na XXXXXX, 

nº XX, bairro XXXX, em XXXXX/XX, CEP nº XXXXXX, fone XXXX, e-mail XXXXX, representada 

por XXXXXX, RG n.º XXXXXX SSP/ESTADO e CPF n.º XXXXX, firmam o presente contrato, de 

acordo com as seguintes cláusulas. 

 

CLÁUSULA 1ª OBJETO 

1.1. O objeto deste contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA E OBRAS ELÉTRICAS, COM CADASTRO JUNTO À 

COPEL, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ELABORAÇÃO DE 

PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR E MANTER A 

REDE DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, E A ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ESPAÇOS PÚBLICOS, 

ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

 
CLÁUSULA 2ª CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

2.1 O objeto deverá ser executado de acordo com o disposto na CONCORRÊNCIA N.º **/2022, 

os quais fazem parte deste contrato. 

2.2 Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico- 

profissional deverão participar da execução da obra como responsáveis técnicos, admitindo-se 

a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado 

pela fiscalização do contrato. 

 
CLÁUSULA 3ª CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
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3.1. A CONTRATADA deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 

resíduos da construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – 

CONAMA, e Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

3.1.1 O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 

técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestão de Resíduos, ou do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos apresentado ao órgão competente, conforme o caso; 

3.1.2 A CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos 

resíduos originários da contratação, obedecendo aos artigos 3°, 4º e 10° da Resolução 

CONAMA n° 307, de 05/07/2002; 

3.1.3 Para fins de cumprimento do Plano Municipal de Gestão de Resíduos, ou do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos, conforme o caso, a CONTRATADA deverá garantir que todos os 

resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em 

conformidade comas normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n.º 

15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

 
CLÁUSULA 4ª CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

As medições serão feitas pela fiscalização da CONTRATANTE em conjunto com a equipe 

técnica da CONTRATADA, conforme a conclusão das etapas. 

4.1 O recebimento de cada medição e final da obra serão feitos: 

 
4.1.1 Provisoriamente, por seu fiscal contratual, mediante termo de recebimento provisório, 

emitido em até 15 (quinze) dias, contados da comunicação escrita da CONTRATADA sobre a 

conclusão da etapa ou da obra. 

4.1.2 Definitivamente, por comissão de recebimento, mediante termo de recebimento definitivo, 

no prazo máximo de 90 dias, contados do recebimento provisório da etapa ou da obra. 

4.2 A CONTRATADA somente emitirá a nota fiscal e protocolará o requerimento de pagamento 

após a emissão do recebimento definitivo da etapa concluída e medida. 

4.3 A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

4.4 Na impossibilidade de serem refeitos os serviços rejeitados, ou na hipótese de eles não 
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serem   executados,   o valor   respectivo   será   descontado   da   importância   devida à 

CONTRATADA, sem prejuízo das demais medidas cabíveis. 

4.5 O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade quanto à solidez e segurança da 

obra, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

 

CLÁUSULA 5ª PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA DO SERVIÇO 

 

5.1. A obra será iniciada no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento da Nota de 

Autorização de Despesa (NAD), e finalizados de acordo com o cronograma apresentado e 

aprovado pela Secretaria de Obras e Urbanismo. 

5.2 Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA obriga-se a substituir ou reparar, às suas 

expensas, qualquer serviço ou material que apresente defeito que não decorra do desgaste 

natural. 

5.3 Incumbe à CONTRATADA o ônus da prova da origem do defeito. 
 

5.4 O prazo de garantia contratual firmado entre as partes não afasta a incidência do prazo legal 

previsto no art. 26, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor para reclamação de 

vícios, o qual somente se iniciará findando-se aquele. 

 
CLÁUSULA 6ª OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

6.1 Além das obrigações contidas no projeto básico, são obrigações da CONTRATANTE: 
 

6.1.1 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

6.2 Além das obrigações contidas no projeto básico, são obrigações da CONTRATADA: 

 
6.2.1 Apresentar os empregados devidamente uniformizados, identificados, e com os 

Equipamentos de Proteção Individual – EPI‟s adequados; 

6.2.2 Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados com 

as respectivas funções; 

6.2.3 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,tributárias 

e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 

responsabilidade à CONTRATANTE; 

6.2.4 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
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assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação; 
 

6.3 Prestar todos os esclarecimentos requisitados. 

 
CLÁUSULA 7ª PREÇO 

 

7.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor da US (Unidade de Serviço) proposto 

pela licitante. 

7.1.1 No valor indicado estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro 

e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

CLÁUSULA 8ª VALOR DE ADITIVOS 

 

8.1 Na celebração de aditivo de acréscimo de quantidade será utilizado o mesmo valor unitário 

ofertado pela CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA 9ª DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
9.1. O pagamento decorrente do objeto desta contratação correrá à conta dos recursos da 

dotação orçamentária XXXXXXXXXXX. 

 
CLÁUSULA 10ª PAGAMENTO 

 

 
10.1 Para pagamento, deverá ser realizada a medição e verificada a conformidade da nota 

fiscal apresentada pela CONTRATADA, desde que aprovada pelos responsáveis, conforme a 

CONCORRÊNCIA N.º **/2022. 

10.2 O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da 

apresentação da nota fiscal. 

10.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 

pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 

prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer 

ônus para a CONTRATANTE. 
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10.4 Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela CONTRATANTE, o valor 

devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de 

seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à 

taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das 

seguintes fórmulas: 

I = (TX / 100) / 365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = N. de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

10.5 O pagamento efetuado pela CONTRATANTE não isenta a CONTRATADA de suas 

obrigações. 

10.6 É vedado à CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do 

contrato. 

 

CLÁUSULA 11ª REAJUSTE 

 

 
11.1 Os preços propostos não serão reajustados durante o período de contratação, salvo, se 

ocorrerem algumas das hipóteses do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

11.2 A prorrogação do contrato sem a solicitação de reajuste implicará preclusão do direito ao 

reajuste. 

 

CLÁUSULA 12ª VIGÊNCIA 

 

 
12.1. O contrato terá vigência de um ano, contado da data de publicação no Diário Eletrônico do 

Município, podendo ser prorrogado. 

 
CLÁUSULA 13ª GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 

 
13.1 Até 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRANTE, após a 

assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE garantia 
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contratual no valor de 5% (cinco por cento) do total da contratação, em uma das modalidades 

descritas a seguir: 

13.1.1 caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

13.1.2 seguro-garantia; 

 
13.1.3 fiança bancária. 

 
13.2 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

 
13.2.1 prejuízo advindo do não cumprimento das obrigações previstas no contrato; 

 
13.2.2 prejuízos causados à Administração, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução 

do contrato; 

13.2.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e 

 
13.2.4 obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 

CONTRATADA. 

13.3 No caso de apresentação de seguro-garantia como garantia contratual, este deve ter como 

beneficiário direto, único e exclusivo, a CONTRANTE e cobrir todos os eventos indicados no 

subitem anterior. 

13.4 No caso de se prestar caução em dinheiro como garantia, a empresa adjudicatária deverá 

fazer o devido depósito em conta informada pela CONTRATANTE. 

13.5 No caso de apresentação de fiança bancária como garantia, esta deverá ser emitida em 

nome da CONTRATANTE, devendo constar do instrumento a renúncia expressa, pelo fiador, do 

benefício previsto no art. 827, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. 

13.6 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará aaplicação de 

multa moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, 

até o máximo de 2% (dois por cento). 

13.7 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão 

do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem 
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os incisos I e II do art. 78 da Lei nº8.666, de 1993; 

 
13.8 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo 

contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA. 

13.9 O valor da garantia será atualizado sempre que houver alteração do valor do contrato. 

 
13.10 A garantia vigorará da data de assinatura do contrato até o término da vigência contratual, 

devendo ser renovada a cada prorrogação. 

13.11 Se a garantia for utilizada em pagamento de qualquer obrigação ou de multa aplicada, a 

CONTRATADA obrigar-se-á a fazer a respectiva reposição. 

13.12 A não prestação ou reposição de garantia equivale à recusa injustificada para a 

contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a 

CONTRATADA às sanções contratuais. 

13.13 A garantia prestada será restituída ou liberada após o cumprimento integral de todas as 

obrigações contratuais. 

 
CLÁUSULA 14ª GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

14.1 A CONTRATANTE, através do setor competente, fiscalizará o fornecimento e verificará o 

cumprimento das condições solicitadas, no todo ou em parte, visando à averiguação do 

atendimento das normas do Edital e deste instrumento. 

14.2 O ato da fiscalização não desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto à 

perfeita execução deste instrumento. 

14.3 Não obstante o fato de a CONTRATADA ser única e exclusiva responsável pela execução 

dos serviços, objeto da CONCORRÊNCIA N.º **/2022, a Administração, através de sua própria 

equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução. 

14.3.1 Fica designado (a) o (a) servidor (a)----------, matrícula nº. --------, portador (a) da CI/RG 

nº----------- e inscrito (a) no CPF/MF nº-------- para exercer a fiscalização e o acompanhamento 

do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplina dos nos art. 58, III e 67 da Lei 

federal nº 8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta 

Ata. 

 

CLÁUSULA 15ª SANÇÕES 
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15.1 A CONTRATADA poderá ser apenada com: 

 
15.1.1 Advertência; 

 
15.1.2 Multa; 

 
15.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

CONTRATANTE, nos casos do art. 154, da Lei Estadual n. 15.608/07; 

15.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos 

casos do art. 156, da Lei Estadual n. 15.608/07. 

15.2 Poderão ser aplicadas as seguintes multas: 

 
15.2.1 de caráter moratório, na hipótese de atraso injustificado na entrega ou execução do 

objeto do contrato, quando será aplicada nos seguintes percentuais: 

15.2.2 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de etapa do 

objeto, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida, quando o atraso não for 

superior 30 (trinta) dias corridos; 

15.2.3 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que excedera alínea 

anterior, até o limite de 15 (quinze) dias, na entrega de etapa do objeto, calculado, desde o 

trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplida, em caráter 

excepcional, e a critério da CONTRATANTE. 

15.2.4 de caráter compensatório, quando será aplicada nos seguintes percentuais: 
 

15.2.4.1 15% (quinze por cento) em caso de inexecução parcial do objeto pela CONTRATADA 

ou nos casos de rescisão do contrato, calculada sobre a parte inadimplida; 

15.2.4.2 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pela sua inexecução total ou pela 

recusa injustificada do licitante adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração. 

15.3 O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do 

primeiro dia útil seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato. 

15.4 No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas aplicadas por 

atraso ou inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total do 

contrato, fica facultado à Administração reconhecer a ocorrência das hipóteses de rescisão 
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contratual. 
 

15.5 A fixação de multas compensatórias ou moratórias não obsta o ajuizamento de demanda 

buscando indenização suplementar em favor da CONTRATANTE, sendo o dano superior ao 

percentual referido. 

15.6 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento devido à CONTRATADA. 
 

15.7 Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a 

importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial. 

15.8 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à 

CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

15.9 As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, 

garantindo-se o contraditório à CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA 16ª RESCISÃO 

16.1 Constituem motivos para rescisão contratual, as hipóteses especificadas nos artigos 128 e 

129, ambos da Lei Estadual nº. 15.608/07. 

16.2 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE 

poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos 

causados, já calculados ou estimados. 

 
CLÁUSULA 17ª LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

17.1 O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei Estadual nº. 

15.608/07, Lei nº. 8.078/90 e por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem 

o interesse público. 

 

CLÁUSULA 18ª PUBLICIDADE 

18.1. Extrato deste contrato será publicado no Diário Eletrônico do Município, em cumprimento 

ao disposto no artigo 31 e seguintes, da Lei Estadual nº. 15.608/07. 

 
CLÁUSULA 19ª FRAUDE E CORRUPÇÃO 

 

19.1 Conforme a Lei nº 12.846/2013 e o Decreto nº 8.420/2015 que versam sobre Anticorrupção, 

os licitantes, fornecedores, empreiteiros e seus agentes (sejam eles declarados ou não), 

subcontratados, sub consultores, prestadores de serviços e fornecedores, além de todo 
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funcionário a eles vinculados, que mantenham os mais elevados padrões de ética durante todo o 

processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

19.2 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

a) “prática corrupta”: significa oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 

qualquer coisa de valor com a intenção de influenciar de modo indevido a ação de terceiros; 

b) “prática fraudulenta”: significa qualquer ato, falsificação ou omissão de fatos que, de forma 

intencional ou irresponsável induza ou tente induzir uma parte a erro, com objetivo de obter 

benefício financeiro ou de qualquer outra ordem ou com a intenção de evitar o cumprimento de 

uma obrigação; 

c) “prática colusiva”: significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um 

objetivo indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de outra parte; 

d) “prática coercitiva”: significa prejudicar ou causar dano ou ameaçar, prejudicar ou causar dano, 

direta ou indiretamente, a qualquer parte interessada ou à sua propriedade, para influenciar 

indevidamente as ações de uma parte; 

e) “prática obstrutiva”: significa: (i) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 

investigações ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir 

materialmente a apuração de alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; 

e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu 

conhecimento sobre assuntos relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento ou (II) atos 

que tenham como objetivo impedir materialmente o exercício dos direitos do Município de 

Porecatu/PR de promover inspeção ou auditoria. 

19.3 Rejeitará uma proposta de outorga se determinar que o licitante recomendado para a outorga 

do contrato ou qualquer do seu pessoal ou seus agentes, sub consultores, subempreiteiros, 

prestadores de serviço, fornecedores e/ou funcionários, envolveu-se, direta ou indiretamente, em 

práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao concorrer para o contrato 

em questão; 

19.4 Os licitantes, fornecedores e empreiteiros, assim como seus subempreiteiros, agentes, 

pessoal, consultores, prestadores de serviço e fornecedores, deverão permitir que a contratante 

inspecione todas as contas e registros, além de outros documentos referentes à apresentação das 

propostas e à execução do contrato, e os submeta a auditoria por profissionais designados pela 

contratante. 

 

CLÁUSULA 20ª FRAUDE E CORRUPÇÃO 
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20.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Porecatu, para solucionar eventuais litígios 

decorrentes deste contrato. 

As partes firmam o presente contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 

(duas) testemunhas. 

 
Porecatu, XX de XXXXX de 2022. 

 
 
 
 

 
Fabio Luiz Andrade 

Prefeito Municipal 
Contratada 

 

TESTEMUNHAS: 

 
 

1º 

Nome: 

CPF: 

 
 
 

 
2º 

Nome: 

CPF: 
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ANEXO XI – DECLARAÇÃO CONDIÇÃO DE MEI, ME OU EPP 

 

 
Declaro, sob as penas da lei, que a empresa XXXX, inscrita no CNPJ nº XXXXXX, cumpre os 

requisitos legais, para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, 

estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a 

usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. 

 
Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 

3º da Lei Complementar nº 123 e que se compromete a promover a regularização de eventuais 

defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso 

seja declarada vencedora do certame. 

 
XXXXX, XX de XXXX de 2022. 

 
 
 
 
 

 

(Assinatura do Representante Legal da Empresa proponente) 
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ANEXO XII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA OU DERENÚNCIA AO 
DIREITO DE VISITA TÉCNICA 

 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 61/2022 

CONCORRÊNCIA N.º 02/2022 

Declaro que Vistoriei o local de execução do objeto; tenho pleno conhecimento das condições e grau de 

dificuldade existentes para a execução do objeto; não poderei alegar o desconhecimento das condições e 

grau de dificuldade existentes como justificativa para me eximir das obrigações assumidas ou em favor de 

eventuais pretensões de acréscimos de preços para a execução do objeto. 

 
Andirá, XX de XXXXX de 2021. 

 

Responsável (nome/cargo/assinatura) 

Nome da Empresa Cidade, data da vistoria. 

 

Nome legível: 

Assinatura e nome do servidor que acompanhou a visita 

 
 

OU 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 61/2022 

CONCORRÊNCIA N.º 02/2022 

Declaro que renunciei ao direito de visita técnica; tenho pleno conhecimento das condições e grau de 

dificuldade existentes para a execução do objeto; não poderei alegar o desconhecimento das condições e 

grau de dificuldade existentes como justificativa para me eximir das obrigações assumidas ou em favor de 

eventuais pretensões de acréscimos de preços para a execução do objeto; 

 
Porecatu, XX de XXXXX de 2022. 

 

Responsável (nome/cargo/assinatura) 

Nome da Empresa Cidade, data da vistoria. 

 

Nome legível: 

Assinatura e nome do servidor que acompanhou a visita 
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CERTIDÃO - MURAL DE LICITAÇÕES 

 

 
Certifico, para que surta os efeitos legais, que afixei nesta data, no Mural de Licitações da PMP, 

para conhecimento dos interessados, o Aviso de Licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA N.º 

02/2022, com data de abertura para o dia ** de ****** de 2022 às 15h:00min, na Sala de Licitações 

Prefeitura Municipal de Porecatu - PR. 

 
 

Por ser verdade, firmo a presente. 

 
 
 
 

Porecatu, ** de ********** de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ADRIAN FABLICIO GONÇALVES 

Presidente Comissão Permanente de Licitação 

Portaria nº 297/2021 
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COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL 

 

PROCESSO LICITATÒRIO N.º 61/2022. 

CONCORRÊNCIA N.º 02/2022. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

ELÉTRICA E OBRAS ELÉTRICAS, COM CADASTRO JUNTO À COPEL, PARA O 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR E MANTER A REDE DE MÉDIA E 

BAIXA TENSÃO, E A ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ESPAÇOS PÚBLICOS, ATENDENDO A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

 
Declaramos, para os devidos fins, que recebemos da Prefeitura Municipal de Porecatu - PR, o 

edital de licitação acima citado, contendo XX (XXXX) páginas, incluindo esta, a ser realizado no dia 

XX de XXXXXX de 2022, às XXh:XXmin, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Porecatu. 

 
 

Nome da Empresa:  

Nome Fantasia: 

Endereço: 

Bairro: 

Cidade:  Estado: 

CEP:   

CNPJ:   

Telefone: Fax:  

E-mail:   
 

 
Porecatu, de de 2.021. 

 
 
 

 
 

Nome por extenso e carimbo da empresa 

 
Obs.: É recomendado o envio deste recebido no e-mail licitaporecatu@gmail.com para a 

comunicação direta de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 

quaisquer informações adicionais. 

mailto:licitacao@andira.pr.gov.br
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AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N.º **/2022 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

ELÉTRICA E OBRAS ELÉTRICAS, COM CADASTRO JUNTO À COPEL, PARA O 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR E MANTER A REDE DE MÉDIA 

E BAIXA TENSÃO, E A ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ESPAÇOS PÚBLICOS, ATENDENDO A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

 
PROTOCOLO E ENTREGA DOS ENVELOPES: até às **h:00min do dia ** de ******* de 2022 no 

Departamento de Protocolos da PMP. 

 
DATA DA ABERTURA: às **h:00min do dia ** de ********** de 2022 na Sala de Licitações da 

PMP. 

 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: pelo telefone (43) 3623-2232 (Ramal 220) ou através do endereço 

eletrônico licitaporecatu@gmail.com. 

 

 
Porecatu, ** de ********** de 2022. 

 
 
 
 

ADRIAN FABLICIO GONÇALVES 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Portaria nº 297/2021 


