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TOMADA DE
PREÇO

001/2023

Objeto: o objeto do presente termo é uma TOMADA DE PREÇO para
contratação de empresa especializada para realização de ampliação de 1200 metros
de rede iluminação pública, dentro do perímetro urbano, na RODOVIA PR-473 DE
CRUZEIRO DO IGUAÇU conforme projetos e nnerroriais - anexos. As luminárias de
LED serão fornecidas pelo município.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU-PR ' 0888 g 2
- Av. 13 de Maio, 9o6. Têlefone:(46)3572-8ooo

CNPJ 95.589.BO/Doo 1/44 @OO'O'02

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

O objetivo do presente é a TOMADA DE PREÇO para contratação de empresa
especializada para realização de ampliação de 1200 metros de rede iluminação pública,
dentro do perímetro urbano, na RODOVIA PR-473 DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
conforme projetos e memoriais - anexos. As lurninárias de LED serão fornecidas pelo
munlcíplo .

2 - JtJ$TiFicATarA:

A prestação de serviços de iluminação pública é de competência do poder público
municipal ou distrital, conforme art. 30 e 149-A da Constituição Federal de 1988.Sendo
assim, a elaboração de projeta, a implantação, a expansão, a operação e a manutenção
das instalações são de responsabilidade do poder público municipal ou distrital.

A iluminação pública é um direito dos Moradores e pela Constituição Federal cabe
às prefeituras organizar e prestar esse serviço. Cada município recolhe de acordo çom
a legislação local, o valor da CIP ou COSIP, Contribuição de Iluminação Pública, cobrada
dos moradores nas faturas de energia elétrica. Ademais, ruas escuras acabarn
contribuindo para o aumento da violência e favoreée o desenvolvimento do crime.
Portanto, faz necessário a ampliação das redes no município.

Considerando que iluminação é um serviço público essencial para a qualidade de
vida da comunidade e que é de fundamental importância para o desenvolvimento social
e econômico do Município e constitui um dos vetores para a segurança nos centros
urbanos, tanto na questão do tráfego de veículos e pedestres quanto na prevenção
contra a criminalidade. Além de iluminar ruas, avenidas, praças, monumentos
históricos e demais logradouros públicos, é importante para a melhoria da imagem das
cidades, favorecendo o comércio, o turismo ç ã' lazer.

+

A extensão de rede se tá realizada n4 el}trada da cidade dentro do perímetro
urbano 1 sendo o endereço Rodovia PR 473, oàdê grande parte da população faz
caaünhadas à noite, sendo o trajeto extremamente escuro. Ademias dará maior
visibilidade na chegada ao municípiop contribuindo inclusive para o melhoramento
estétlco2 dentro outros aspectos, bem como, o trajeto da acesso ao parque indusüial do
município .

Por ãml ressalta-se que para execução da obra fora realizado Dro{eto

engenheiro eletricista especiaibado. Do lpesmo modo que o projeto para execução foi
aprovado pelo DER-PR através da licença para implementação do empreendimento n'
00259/2022' Bem comol a COPEL também aprovou o projeto com fundamento que o
mesmo atende as exigências e especiãcáções estabelecidas nas Normas e Manuai
Tecnlcos da -caPEL através do protocoIo: 01.20223518720843 .
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PREFEITURA MUNICiPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU-PR

Av' 13 de Maio, 9o6. Telefone:(46)3572-8ooo

CNPJ 95.589.230/000r/44
000003

3 - CRiTÉRiOS Da JULGAMBNT©:

Justifica-se a solicitação do julgamento pelo critério de julg+alento MENOR
PRE(,'0 GLOBAL.

4 - DOCUMENTOS DB QUALIFICAÇÃO TÉCNICA B SOLICITAÇÃO Da AMOSTRA OU
PROSPECT©:

Atestado de Capacidade Técnica-Profís$i©aaí fornecido por pessoa jurídica
de direito público ou privado, (que não a própria lícitante-empresa) de acordo com o
inciso II, Sl'’ do Art. 30 da Lei n'’ 8.666/93, de haver o(s) profissional(is) técnico(s)
executado obra(s) . de característica(s) semelhante/ similar ou superior ao objeto ücitado.
Será admitido o somatório de atestados técnico profissionais.

O Atestado de Capacidade Técnico-Profissional . deverá estar acompanhado da
respectiva Certidão de Acervo Técnico -- CAT, emitido pela entidade de classe9 'da
região onde os- serviços foram executados, comprovando a existência de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT pelo
serviço constante no Atestado de Capacidade Técnico-Profissional apresentado>
profissional este que será oCa) responsável técnico(a) da obra.
À ART _ Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento equivalente, por sí só,
não será aceita co lno acervo técnico profissional, pois não se caracteriza como um
documento que comprove a execução de uma obra ou éerviço.

5 - LOCAL B FORMA DB BNTREGA/BXECUÇÃO/PAGAMENTO:

Tem como loca1 de execução a PR 473, sendo início das obras localizado no KM 82 +
300m e fim no KM 83 + 50C)m

6 - CRONOGRAMA / PRAZQ DE ©NTREGA a ViGÊNCiA:

Os serviços, objeto desta licitação, terá vigência de 12 (doze} rneses.

7- OBRIGAÇÕES:

DA CONTRATADA:

Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

- responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Códigode Defesa do Consumidor (Lei n'’ 8.078, de 1990);

substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste
aTermo de Referência, o objeto êom avarias ou defeitos;

'2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU-PR 000084

Av. 13 de Maio, 9o6. Telefone:(46)3572-8ooo

CNPJ 95.589.230/cool/44 800004

- comunicar à Çontratante, no prazo máximo de 24. (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibüitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;

- manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

DO CONTRATANTE:

- verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços
prestados provisoriarnente com as especificações constantes do Edital e da proposta,
para fins de aceitação e recebirnento definitivo;

- comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas nos serviços prestados, para que seja substituído, reparado
ou corrigido;

- acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,
através de comissão/ servidor especialmente designado;

- efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecilnento
do serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

8 - ESPECIFiCAÇÃO DG ITEM:

LOTE 1 :

Contratação da empresa para prestação de serviços a fim de atender a ampliação de

1200 metros de rede iluminação pública, conforme projetos e rnemoriais, na RODOVIA
PR-473 DE CRUZEIRO DO IGUAÇU.

As luminárias de LED serão fornecidas pelo município.

VALOR MÁXIMO ESTIMADO: R$ 237.981,74.

9 - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:

O acompanhamento da execução do objeto será efetuado pelo Servidor Francisco
Trevisan,.CRÊ;A RS 166156/D CPF O':}4.256.639-50, Telefone (4'6) 3572 8027, a fim dÊ
acompanhar e garantir a perfeita execução do objeto do convênio.

. A. fiscelização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do
Em?r:It?lfo, ?lnda c}ue resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de

ínaterial inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta? não im'phil r$

\:3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO OO IGUAÇU-PR 800885

Av' 13 de MtaJ:pT96;.589.:3e:;:oo::};46 ?72-8o'o 0 0 0 0 0 5

responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração e de seus agentes e
prepo$tos.

10 - DADOS DA $OLiCITAÇÃ©:

– Data de envio do termo 30/ 1 1/2022

– Administração Municipal

– Telefone para Contato: (46)3572-8000

– Anexos a este Termo encontram-se os doàumentos que deram base à solicitação.

11 - Autorização

Cruzeiro do iguaçu, 30/ 1 1/2022

S_ DA SILVA
MNI STRAÇÃO
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Página 1/1

ART de Obra ou Serviço
1720223112970

é

Substituição sem Custo à 1720222619388

_ gp__0_o06l- 1. Responsável Técnico

i CRISTIANO PIVA
Titulo profissional:

ENGENHEIRO ELFrRiCISTA
RNP: 171 0827351

ErrlpresaCQntratada: PIVAENGENHARIA

Carteira: PR-124B41JD

Registra/Msto: 56266

r-. 2. Dados do Contrato

Contrabnte: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
AV. 13 DE MAIO, 906

CENTRO - CRUZEIRO DO IGUACU/PR 85598-000

CNPJ: 95.589.230/000144

+•n•HH•H•I#

_ 3. Dados da Obra/ServiçoI
RODOVIA PR 473. S/N

==F•#Hn•HHnPPHPHPPHÜ•Hn=nHnü•HlnHInH

RURAL . CRUZEIRO DO iGUACU/PR 85598-000

1

Contrato: (Sem número) Celebrado em: 18/05/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica {Direito Público) brasileira

Dab do InícIo: 18/05/2022 Previsão do término: 18/05/2022 Coordenadas G80gráficas: -25,601603 x -53,133939 f't
!

iPropãetàrio: MUNiCIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAI
4. Atividade Técnica

CNPJ: 95.589.230/000144

{Condução de serviço técnico] de rede de distribuição ruràl de energia elétrfca

Condução de serviço técnico

[Projeto] de sistemas de ilumInação
! Após a conclusão das ativIdades técnicas o profissional deverá proaeder a baIxa desta ART

I

Quantidade

10,oo

Quantidade

1 ,20

Unidade

KVA

Unidade
KM

1
1

5. Obsenações
1,2 km ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED 120W

r 7. Assinaturas 8. Informações
.AARTé válida somente quando quitada, conforme Informaçõesno
rodapé déste formulárIo ou conferênda no site www.crea-pr.org.br.

• A autentiddade deste documento pode ser verifiada no sIte
{ www,aea.pt,org,br ou www.confea,org,br
[Documento assinado eletronicamente por CRISTIANO PIVA, registro Crea-PR PR-

124841/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data
13/06/2022 e hora 16h08.

• A guarda da via assInada da ARTserá de responsabilidade da profissIonal
e do contratante com o obJetIvo de documentar a vfnarto contratual.

CRI
PIVA:05149844 lz:i:i,;;:=38jh%MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - CNPJ: 95.589230/000144

Registrada em : 13/06/2022 ART Isenta

A autenticidade desta ART pode ser vedEcada em https://servicos.t.rea_pr.org.br/publiç.o/arI
l[npresso emi 13/a6/2022 16:08:57

"""""””''@' - Weg@gR
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080810
pivaengenharia@gmail.corrI

Pato Branco - Pr

(46)99973-1485

@00008

MEMORiAL DESeRiT ivo DO PROJETO

ELÉTRieO E LUMiNOTÉGNiCO DE

ÊLUMINAÇÃQ ViÁRiA PR-473

eRUZÊãRO DO ÊGUÃÇU - PR

OBRA: INSTALAÇÃO.DE ILUMINAÇÃO pÚBLICA VIÁRIA DO TIPO

LED NA PR-473 NO MUNICÍPIO.DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO

IGUAÇU

Cristiano Piva

Engenheiro Eletricista

CREA PR-124841/D

Projetos Elétricos – Projeto de Telecomunicações - Consultoria Técnica
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pivaengenhar ia @gmail.com
Pato Branco - Pr

(46)99973-1485

600009

SUMÁRIO
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2.

INTRODUÇÃO .

COMPONENTES DO PROJETO.. .

3. ROTEIRO PARA CLASSIFICAÇ,ÃO DA VIA....................................................................4

CONDIÇÕES GERAIS......................................................................................................64.

4.1. SIMULAÇÃO DA ILUMINAÇÃO COM AS LUMINÁRIAS LED...

4.1.1. CRITÉRIOS DE SIMULAÇÃO.

4.1.2. RESULTADO DASIMULAÇÃO ...

4.1.3. SELEÇÃO DAS LUMINÁRIAS

4.1.3.1. ESPECIFICAçÃO TÉCNICA DA LUMINÁRIA LED 120W:.

5. SELEÇÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS

6. SELEÇÃO DOS ELETRODUTOS .

7. SELEÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM..

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS .

8.1. ATERRAMENTO...

8.2. CONDUTORES.

8

8.3. QUEDA DE TENSÃO

EXIGÊNCIAS DA CONCESSIONÁRIA...
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Projetos Elétricos – Projeto de Telecõmunicações – Consultoria Técnica 2
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pivaengenharia@gmail.com
Pato Branco - Pr

{46)99973-1485

8000ÍO
E N G E N H A R 1 A7.,

Obra: Iluminação Viária

Local da obra: Área Rural – Cruzeiro do Iguaçu - PR

Proprietário: Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu

1. INTRODUÇÃO

A iluminação viária tem como definição/objetivo prover de luz, ou claridade

artificial, as vias púbicas ou privadas no período noturnó ou nos escurecimentôs-

diurnos ocasionais, sendo assim, uma necessidade básica para o desenvolvimento

econômico das cidades e, servindo também, como uma peça importante para o

combate ao crime.

O -presente memorial descritivo .tem por finalidade descrever ai diretrizes

básicas que devem ser observadas na instalação da iluminação pública viária no

trecho que compreende cerca de 1,2km na entrada sudeste (sentido Dois Vizinhos)

do município de Cruzeiro do Iguaçu.

O Projeto de Iluminação, foi elaborado obedecendo as Normas Técnicas da

ABNT – Associação Brasileira de,Normas Técnicas e da Concessionária COPEL,

bem como, os manuais e especificações técnicas de fabricantes, de forma a

assegurar confiabiljdade e facilidade de percepção visual, em função dos critérios

nível e uniformidade da iluminância, grau de limitação de ofuscamento, aparência e

reprodução de cor e, efetividade da orientação visual.

2. COMPONENTES DO PROJETO

0

6

0

Projeto elétrico em formato digital (Croqui de instalação);

ART do projeto assinada por profissional habilitado pelo CREA;

Lista de materiais.

Projetos E1étücos – Projeto de Telçcomtinic>ações – ConsultoriaTécrlica 3
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Pato Branco - Pr

(46)99973-1485ENGENHARIA

oo0011
3. ROTEIRO PARA CLASSIFICAÇÃO DA VIA

De acordo com a Norma ABNT NBR 5101, classifica-se o trecho da Rodovia

PR-473 conforme a Figura 1.

_ __ _ . Clas9ette
Descüçao da vla ilurninaçãa

Mas de trânsito rápido; vias do alta velocidade delráfego, com separação de_pislas,.setrL„ ._ ,„, # +v , .

cruzamentos em nível e com corltrote de acesso; vias de trânsito rápido em geral: Auto' = 1-.

estradas

Volume de tráfego intenso

Volume de tráfego médio

Figura 1 : Tabela 4 da NBR 5101 . Classes de iluminação para cada tipo de via.

Os requisítos de iluminação para a classificação V2 são apresentados na

Figura 2 e Figura 3.

Classe de
iluminação

yl a

y2 a

y3 a

V4

V5

Lmed

2,06

1, 50

1 ,oo

0,75

0,50

2

b,40

0,40

0.40

Ó,40

o,40

#2

0,70

0.70

.O,7Q

.0,60

Ó,60

Legenda

L,ned lurninância-.média

Ua untformidat:ió àlõbgl

UL uniformidade-!€5Agitudinal

TI incíemênto de lirjli.aí

SR razão das áreas adjaéçntes.à via
NOTA Os critérios de TI e SR.ão arientativos assim domo às classe V4 e V5.

a Para as classes Vl, V2 e v3 devose aténdàr aos.rêquiêitos de luminância média, uniformidade
global e uniformidade longitudinal. 3

Figura 2: Tabela 3 da NBR 5101 - Requisitos de lluminância e uniformidade.

Projetos Elétricos – Projeto de Telecomunicações – Consultoria Técnica 4
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Classe de
Iluminação

Vl

HÜminâncà média mín Ma Émed.mh
fator de uníformíd8de mínimo

U = Ernin/Emed

Figura 3: Tabela 5 da NBR 5101 - tluminância média e uniformidade para cada classe,4çiç.ilunj.rlaçêo.

Classificando a via como rodovia (Classe de..Iluminação V2}-,veri8@:se.-

através das Figuras 1, 2 e 3 adaptadas da Norma ABNT NBR 5101, que o valor de

lluminância Média Mínima (Em,d,mI„) não deve ser inferior a 20,0 lux e, que o Fator de

uniformidade mínimo (U=EmI,Um,d) deve ser maior ou igual a 0,3.

4. CÁLCULO DE ZONA LIVRE

Para uma segurança adequada, é recomendado providenciar uma área de

recuperação livre de obstáculos que seja tão larga quanto for prático fazê-la em uma

determinada seção da rodovia.

Para a rodovia em questão, utilizou-se a Tabela 1 -' Cálculo de zona livre

em metros, da NBR 15486/2016, para determinação da zona livre a ser respeitada

para instalação dos postes de iluminação:

Tabela 1 - Càlcluto da zona ttwe, em metros

DecthJld.ada !au31

1 Velocidade
de proJeto

RIalt1

IV:68 ou IV:SH á
818l5 Ólarla IV:4H

1\eGR a
IV:48

38
3l548
4-.6

< 759 2.0 - 3,0 2.0 - 3,0

60 c 750 - 1500 33 -' 3,5 3.5 -4,5
1500 -.6000 3,3- 4,5 4, 5 -. ãO

'6000 418 -.SiD 5.O.--5,5

-'3.'a

3.0- 3.5
4.5 –4.5

5#CI

2,0-3.0
3.0-3,5
3,5 - 4.5

45 - 5,0-

Projetos Elétricos – Projeto de Telecomunicações – Consultoria Técnica 5
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pivaengenharia @gmail.com
Pato Branco - Pr

(46)99973-1485

@@0013.
Para a rodovia em questão, forma considerados os seguintes dados:

Velocidade de projeto: 60 km/h

Veiculo diário médio (VDlv1): < 750

A partir dos dados indicados, considerando o pior caso na Tabela

apresentada-, determina-se uma zona livre de 3,0 m.

Todos os postes de iluminação devem ser instalados, respeitando uma zona

livre de 3,0 m da lateral da pista.

5. CONDIÇÕES GERAIS

Para o Projeto de llurninação das pistas de rolamento foram utilizados postes

metálicos, 8,0 m de altura útii, com espaçamentos médios de 25,0 m, equipados

com luminárias para iluminação viária baseada na tecnologia LED (Light

Emitting Diode – Diodo Emissor de Luz) que proporciona performance confiável e

significativa economia de energia.

5.1, SiMULAÇÃO DA iLUMiNAÇÃO eoM AS LUMiNÁRiAS LED

Obra: Iluminação Viária

Local da obra: Área Rural – Cruzeiro do Iguaçu - PR

Software utilizado: DIAlux 4.13

5.1.1. CRITÉRIOS DE SiMULAÇÃO

Para as simulações, foram consideradas os seguintes critérios:

a. Poste de aço curvo simples engastqdo 8m;

b. Perfil médio das ruas: Rodagem de 7m e passeio de 1 ,5m

Classificação: V2 Médio

Distância média entre o poste e o alinhamento da rodagem: 1,5C)m

Distanciamento médio entre os postes: 25,00m

Altura média de instalação das luminárias: 8,ac)m

c.

d.

e.

f.

Projetos Elétricos – Projeto de Telecomunicações – Consultoria Técnica 6
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5.1 .2. RESULTADO DA SIMULAÇÃO

Potência da luminária: 120W - Zagonel Modelo ZL-5976

Em (Iluminação Média): 28 Lux

Emin ( Iluminação Mínima): 14 Lux

Emax (Iluminação Mãxima): 60 Lux

Uniformidade: 0,5

Na rigura 4, Figura 5 e Figura 6 estão apresentados os„resultados das..simula@s:-

.7.00 mt
–9 :\30.

30 ~1\.40 20
3050

1
25.Qõ m0.00

Figura 4i Campo de avaliação pista de rolamento - Linhas isográficas-

1

o.00 rn

. 1.60

Figura 5: Campo de ãvaliação passeio margem direita - Unhas isográãcas.

Projetos Elétricos – Projeto de Telecomunicações – Consultoria Técnica 7
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Figura 6: Representação em cores falsas

5.1.3. SELEÇÃO DÀ$ LUMINÁR IÃS

Tendo em vista tratar-se de um Projeto de Iluminação envolvendo via de

trânsito rápido e com alta velocidade de tráfego, a iluminação da rodovia foi feita

com a instalação de um ponto de luz do tipo LED por poste, com potência de 12C>W.

5.1.3.1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA LUMINÁRIA LED t20W:

Potência nominal mínima de 110W e máxima de 120W, tensão bivolt

127/220V. Fluxo luminoso mínimo de 18000 lúmens; eficiência luminosa mínima de

120 lúmens / W; índice e reprodução de cores (IRC) mínimo de 70%; temperatura de

cor correlata (TCC) de 50001<; fator de potência mínimo de 0,98; expectativa de vida

útil de no mínimo 65.ac)Qh para L80; distorção harmônica total (THD) máxima de

10%; tecnologia dos LED's tipo SMD – Surface Mount Device ou COB; distribuição

luminosa transversal tipo II, longitudinal média eJou curta e controle de distribuição

!uminosa do tipo limitada ou totalmente limitada, conforme NBR 5101; corpo em
Projetos Elétricos – Projeto de Telecomunicações – Consultoria Técnica 8
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alurnínio injetado a alta pressão com pintura epóxi na cor cinza ou córpo extrudado;

para instalação em postes e/ou braços de iluminaçêo pública com diâmetro de

48,5mm a 60,3rnm, fixação realizada por parafusos de aço inox, com controlador

eletrônico para módulos de LED (driver) alojado (interno) ao corpo da luminária;

conjunto óptico forrrlado' por conjuntos modulares; com tomada e relé fotoelétrico

(com garantia de 6 anos) eompatível com a luminária conforme NBR 5123

incorporada ao corpo da luminária; índice de proteção contra penetração de poeira e

água IP 66 para o conjunto óptico e para o compartimento do driver; índice de

proteção contra impactos de no mínimo IK08. Deverá vir impresso na luminária em

baixo relevo ou alto relevo ou em corte a laser, não sendo permitidos adesivos ou

pinturas, o seguinte texto: Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu – PR.

ENGENHARIA

6, SELEÇÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS

Deverá ser utilizados postes metálicos circulares, galvanizados, 8,0 m de

altura úti1, telecônicos e fixação por meio de chumbadores (postes flangeados). Por

ser parte integrante da infraestrutura necessária para atendimento das instalações

de iluminação, as bases de concreto das estruturas metálicas devem ser

dimensionadas de acordo com a altura e o tipo de poste utilizado. No referido

Projeto de Iluminação, os postes foram equipados com uma (01) luminária LED com

potência de 120W, instalada através de suporte central adequado. A estrutura

metálica foi selecionada em função das características da instalação e do tipo e

potência da luminária utilizada, objetivando adequar os níveis de iluminância e

uniformidade da distribuição na superfície da pista.

Os postes devem ser de aço, circular (telecônicos), 8,0 m de altura livre,

fornecido em um único módulo, qangeado (Flange metálica #3/4i – dimensões de

280,0 x 280,O mm com 205,0 mm entre furos), fixado a um (01) metro do final do

acostamento por meio de quatro (04} parafusos chumbadores tipo L (Diâmetro - 3/4"

/ Comprimento - 500,0 mm). O poste deve conter núcleo de configuração simples,

produzido em aço galvanizado nas mesmas configurações do poste. A instalação

dos postes deve atender a todos os requisitos da NBR 14744.

Projetos Elétricos – Projeto de Telecornunicações – Consultoria Técnica 9
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O produto (poste, chumbador, porcas e arruelas) deverá -ser inteiramente

galvanizado a fogo interna e externamente após todos os processos de fabricação,

conforme Normas NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT. Na Figura 7 é apresentado o

modelo de poste a ser utilizado.

NGE NHA RIA

1l50

).

Ô 0

00

1/

IJig,33

Errrenliad&tnaatável

8
B5

+•••
+ F

.1
4

a

Figura 7: Estrutura para fixação das luminárias

7. SELEÇÃO DOS ELE-RODUTOS

O eietroduto considerado neste Projeto de Iluminação foi o duto fabricado em

Polietileno de Alta Densidade (PEAD), destinado à proteção de cabos subterrâneos

de energia ou telecomun'cações, na cor preta, de seção circular, camada simples,

corrugado helicoidalmen:e no sentido do eixo longitudinal, impermeável, com

excelente raio de curvatura, diâmetro nominal of.1/2” (4C)mm), conforme indicado

Projetos Elétricos – Projeto de Telecomunicações – Consultoria Técnica 10
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nas plantas do projeto. Os mesmos deverão atender aos ensaios da ABNT NBR

13897/13898, e ao teste de degrabiiidade do material – OIT (Teste de Oxidação

Induzida), resistindo a período igual ou superior a 20 minutos, conforme ABNT NBR

14692. Nos locais onde há a passagem de veículos motores sobre a rede

subterrânea, a vala e os eletrodutos devem possuir proteção mecânica adicional e

serem executados conforme instruções previstas no item 5.1.14.1 instruções de

Preparação das Vatas para Instalação de Eletrodutos, da NTC 901100

Fornecimento em tensão secundária de distribuição.

NGENHARIA

Figura 8: Eletroduto PEAD

Características dimensionais:

Tabela 1: Características dimensionais dos eletrodutos PEAD

g extemo'i-a intellnel nom?nãl
d

(mm) {mm)' ,„. t ,,„„)
t.1/4- 30 41.3 31,5

1.1/2- 40 56,q 43.0

2’ 50 63,4 50.8

T 75.0 'i' 89,S

4 1Ff 124,5100 aüá,9

'É'’ 155.0125 1280

6+ 190.0-150 155,0

475 17€O

250.0.8" 200

TAraÂNHO oo ROLO

160 m50930 m25 m

ieo

50-.. IOg

50 - iao

50 -100

50.''rcx3

25='SO

2s - sa.

25 - 50

30

1,10 x'o32X

]JX)xo.311 I,lexa,a

1,151 Ü,35 1 1254g53

13s,ô3sT41„OJd

IBS 10,50 2,CX3x0,75

1,72 x 0,46 2;03 x 0,63

aI x o,43 2, 60 x 0.60

430 x 0&2 a6c)x'{};62

2,59 x Q,a

8. SELEÇÃO DAS CAiXAS DE PASSAGEM

Projetos Elétricos – Projeto de Telecomunicações – Consultoria Técnica 11
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Aé caixas de passagem e derivação subterrâneas deverão obedecer às

especificações da COPEL, sendo exclusivas para os condutores de energia elét.rica.

As mesmas serão instaladas em pontos de mudança de direção dos'condutos, em

linha reta, com espaçamerltos de acàrdo com as plantas apresentadas e, em locais

específicos, com o objetivo de facilitar o lançamento dos cabos de energia.

As referidas caixas deverão ter dimensões de 30x30x3C)cm, paredes com

espessuras mínimas de 15,0 cm para alvenaria e 5,0 cm se for de concreto armadol

apresentar sistema de drenagem e tampas em concretó attna-dcy (êorfí-duàê-à@s

retráteis e espessura mínima de 5,o cm), como tno$tracl.9 na.Fi.gyra. 9. Çg_t?9,rqg§g Ita[1

por importante, quê os Fabricantes das caixas de passagem e tampões deverão ter

seus produtos certificados por esta mesma Concessionária.

Figura 9: Caixa de passagem em concreto 30x30c;m

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Os CQmponentes da instalação devem satisfazer as Normas Brasileiras que

thes sejam aplicáveis e, na falta destas, as Normas IEC e ISO. Na inexistência de

Normas Brasileiras, IEC ou ISO, os componentes devem ser seleciÓnados com Éase

.em Norma Regional, Norma Estrangeira reconhecida. Toda a instalação deve seguir

o que preconiza a norma regulamentad-ora 10, do ministério do trabaiho.

Placas, etiquetas e outros meios adequados de identificação devem permitir

identificar a finalidade dos dispositivos de corÚando, manobra e/ou proteção. As

IInhas elétricas devem ser dispostas ou marcadas de modo a permitir sua

identificação quando da realização de verificações, ensaios, reparos ou

modificações na instalação.

Projetos Elétricos – Projeto de Telecomunicações – ConsultorIa Técnica 12
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9.1. ATERRAiVIENTO

Nos pontos de conexão com à rede da Concessionária, o aterramento deve

ser composto com hastes de aterramento de aço-cobre com barra, alta camada, 254

micra, diâmetro nominal 5/8" x 2.400 mm, cravadas em linha, distanciadas em

intervalos conforme indicado em projeto, respectivarnente, in.tetliga.da$_.ço_m cet)QS

de cobre seção 10mm2 isolação em PVC 750V, através de conectores grampo para

cabo e haste tipo GTDU ou GAR. O aterramento da luminária deveráser feito na

própria estrutura do poste, o qual deverá ser aterrado por meio de conector tipo

sapata junto a malha de aterramento.

Para todos os aterramentos previstos, o vàlor da resistência de aterramentc>,

em qualquer época do ano, não deverá ultrapassar a 10,0 (dez) Ohms. Caso não

seja atingido o limite supracitado, a partir da instalação do número de hastes de

aterramento pré-determinadas, deverão ser dispostas tantas quantas fofem

necessárias.

9.2. CONDUTORES

Os condutores utilizados deverão obedecer às exigências da Norma ABNT

NBR 7286 - Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno

(EPR) para tensões de 1,O a 35,0 kV - Requisitos de desempenho, a qual fixa as

condições exigívei$ para cabos de potência, unipolares, multipoiares ou

multiplexados, para instalações fixas, iéolados com borracha etilenopropileno (EPR),

com cobertura.

Igualmente, deverão ser obedêcidas as determinações da Norma ABNT NBR

NM 280 - Çondutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD), a qua1 esÓecifica as

seções nominais padronizadas de Q,5 a 2.000,0 mm2, bem como, o número e

diâmetros dos fios e valores de resistência elétrica para condutores de cabos

elétricos e cordões fjexíveis, isolados.

Os condutores subterrâneos serão lançados em condutos elétricos de PEAD,

diâmetros internos de 43 mm @1.1/2”), cohforme indicado nas plantas do Projeto,
Projetos Elétricos – Projeto de Telecomunicações – Consultoria Técnica 1 3



000823
pivaengenharia@gmail.com

Pato Branco - Pr

(46)99973-148Õ

diretamente enterrados a uma profundidade mínima de 30 cm e devidamente

sinalizados com fita de sinalização indicativa de “condutor de energia elétrica”, a

15,0 cm de profundidade, em toda sua extensão.--- -- -

Os circuitos de alimentação deverão fornecer energia elétrica aos postes de

iluminação através de três cabos (03), sendo eles duas fases e um terra para a

proteção elétrica, na tensão de 220 V, sendo os referidos circuitos compostos de

condutores de cobre formados por fios de cobre nó, têmpera mole, encordoamento

com formação classe 4 e 5, unipolares, isQlação em composto terrilofixo HEPR

(EPR/B) – 90'’C (regime permanente – 90c>C, regime de sobrecarga : 130c)C e

regime de curto-circuito – 250QC), cobertura de P-VC antiàhama (PVC ST2),

isolamento para 0,6/1 ,0 kV.

Para as derivações nas caixas de passagem e aIImentação das !uminárias,

deverão ser usados cabo com bitolas 2,5 mm2, condutores de cob.re formados por

fios de cobre nó, têmpera mole, encordoamento corn formação classe 4 e 5,

unipolares, isolação extrudada de cloreto de polivinila (PVC) – 70'’C (regime

permanente - 70'’C, regime de sobrecarga – 100c’C e regime de curto-circuito –

160oC) .

Ou seja, nas vaIas e dutos sprão instalados cabos de 10mm2 com isoiação

EPR 0,6/lkV e para as derivações devem ser usados condutores com bitolas de

2,5mm2 com isolação em PVC 750V.

Cabe ressaltar, Õor importante, que não serão permitidas emendas nos

condutores dos circuitos de alimentação e, também, nos condutores utilizados para

as derivações.

Todas as derivações devem ser feitas com conectores específicos e de boa

qualidade, exemplo disso são os conectores de derivação perfurantes ou conectores

de derivação em cunha ou similar, com eficiência comprovada no mercado. As

derivações serão de IC)mm2 para 2,5mm2 para as fases e conectores de derivação

de 1 C)mm2 para 1 C)mm2 'para o condutor de proteção.

00021
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Figura 10: Exemplo de condutor para derivação - Perfüiànte

Para satisfazer .as necessidades de segurança e funcionais das instalações, todos

os componentes metálicos, não condutores de energia, deverão ser devidamente

aterrados.

OS circuitos de alimentação serão protegidos por meio de disjúntores

termomagnéticos bifásicos conforme dimensionamento em prancha, além de relés

fotoelétricos. Os circuitos alimentadores partirão diretamente do barramento da caixa

da medição, descerão através dos eletrodutos até as caixas de passagem e,

seguirão até seus respectivos pontos de luz. A posição das caixas de passagem

deve ser constatada em prancha de projeto. Cabe ressaltar ainda que todos os

condutores vivos devem ser protegidos com DPS - Dispositivos de Proteção contra

Surtos de 175V Classe .11, dessa forma protegendo os elementos contra

sobretensões.

Na Tabela 2 e Tabela 3 são apresentadós os quadros de carga e
dimensionamento.

Tabela 2: Quadro De Cargas Circuito 1

QUADRO DE CARGAS - CIRCUITO 1

Circuito Descrição Esquema
Potência

Total {W)

Seção cabo

derivação
{mm=}

Disj. {A)

luminação F+F+T
LED 120W

23 220 .2760

2760

AB 1380 l .1380

Projetos Elétricos – Projeto de Telecomunicações –-Consultoria Técnica 15
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QUADRO DE CARGAS - CIRCUITO 2

Circuito 1 Descrição Esquema
Potência

Total (W)
Pat.

B (W)

Seção cabo

principal
(mm=)

Seção cabo

derivação
(mm2)

Disj. {A)

Iluminação F+FtT
LED 12aw

23 220 2760 BC 1 1380

Tabela 3: Quadro De Cargas Circuito 2

9.3. QUEDA DE TENSÃO

Além do dimensionamento em função dB corrente, deve ser previsto o

dimensionamento pela queda de tensão, pelo método dos coeficientes, o valor da

queda de tensão pode ser obtido da seguinte forma:

[V] = Fator da Tabela 4 [V/A.km] x comprirnento do circuito [km] x corrente do

circuito [A]

Observando a Tabela 4, percebe-se que na segunda coluna, para um

FP=0,95, com condutores paralelos,. espaçamento S=D, obtérn-se os coeficientes

em (V/A*km) para as bitolas de 1,5mm2 a 35mm2. Para o cálculo da queda de tensão,

foi considera um comprimento do circuito de alimentação de 28C>m, medido em

planta e uma corrente de carga de 7.09A, o qual corresponde a 13 luminárias. e é o

pior caso esperado.

Multiplicando tais fatores, obtém-se na quarta coluna da Tabela 4, os valores

da queda de tensão em porcentagem.

Projetos Eiétricos - Projeto de Telecomunicações – Consultoria Técnica 16
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Tabela 4: Coeficientes para cálculo da queda de tensão de condutores EPR/XLPE

Queda de tensão

FP=O,95 FP=O,95
@

30,31 60,18

$gé'4': 1 :; :i 6;?i:

FP=O,95
@

27,3

PIR
4

{. : 6

10

:1 i(.,]:6':':.): '={2;83"..' '!::

11,34 22,52 10,2 ,

VR5,®=BBTRT
4,43 8,80 3,9

:::::ib;$3':_ '- .i!'B::,$.ãÉ:’.’- q:::;; 2.::g ' ':;1

1 ,85 3,6725

Ao analisar os valores de queda de tensão, percebe-se que para condutores

com bitolas inferiores a 10rnm2, obtém-se um %ACV) > 4%, que é máximo permitido

por norma, Logo, conclui-se que para o presente caso,. deve ser utilizado um

condutor corn bitola de 10mm2 lsol. EPR 0,6/lky 90a C, obtendo uma queda de

tensão de 3,9%

10. EXIGÊNCIAS DA CONCESSIONÁRIA

É terminantemente proibida à execução de emendas em condutores

dentro de eletroduto s;

As emendas de eletrodutos deverão ser evitadas, aceitando-se as que

forem feitas com luvas perfeitamente enroscada s e vedadas i

Os eletrodutos deverão ser firmemente atarraxados ao QM – Quadro

de Medição, por meio de bucha e arruela de alumínio;

O QM - Quadro de Medição deverá alojar os barramentos das fases, a

proteção e o medidor, devidamente identificado com plaqueta de

identificação. A cota da linha de centro do visor do medidor deverá ser

340,0 cm em relação ao piso;

0

0

e

8
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução da entrada de serviço de energia elétrica deverá seguir

rigorosamente o Projeto, Detalhes e Especificações, bem como, as Normas citadas

e, deverá preencher satisfatoriamente as condições de utilização, eficiência,

durabilidade, confiabilidade e segurança.

As instalações deverão ser executad.as por profissionais habilitados, os quais

ficarão responsáveis pelo perfeito funcionamento das mesmaé, sendo qüé"só

poderão ser consideradas terminadas, quando entregues em Õerfeitas condições de

funcionamento e ligadas à rede da' Concessionária de energia local

As referidas instalaçõés devem seguir as recomendações e verificações

enumeradas a seguir antes da colocação em serviço, tanto quando nova como após

qualquer alteração ou reparo:

a Ensaio de funcionamento dos dispositivos de comutação;

a Verificação das emendas dos eletrodutos que devem ser efetuadas por

meio de luvas, com especial atenção, a elifninação das rebarbas que

possam prejudicar a enfiação dos condutores;

a Verificação das ligações dos eletrodutos até os quadros que deverão ser

executadas por meio de buchas e arruelas ou através de conectores

específicos indicados, galvartizados ou de aluminio, rosqueados . e

fortemente apertados, evitando rebarbas que venham prejudicar a

enfiação dos condutores;

o A enfiação só poderá ser executada após o término de instalação de

todo o sistema de eletrodütos;

' A medida de resistência de terra, sem o solo estar úmido, não deverá

ser superior a 10 (dez) Ohms;

' Todos os quadros elétricos e componentes metálicos da instalação

deverão ser aterrados.

O Prójetista não se responsabiliza por alterações deste projeto durante sua

execução. As potências dos equipamentos brevistos no Projeto não devem ser em

hipótese alguma, extrapoladas sem prévià consulta e autorização do Projetista.

P{ojetos Elétricos – Projeto de Te]ecomunicações – Consultoria Técnica 18
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Recomenda-se que sejam utilizados produtos de qualidade e configbilidade

comprovadas, pois o borri funcionamento das instalações também depende do

material empregado. -
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– Fevereiro 2012;

NBR 5410 – ABNT – Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

NBR 15486 - Segurança do tráfego - Dispositivos de contenção viária –

Diretrizes de projeto e ensaios de impacto.

NR – 10 – Norma Regulamentadora do Trabalho – Segurança efn Instalações

e Serviços em Eletricidade;
+

0

0

0

0

0 Catálogos de Luminárias e Arquivos IES para simulação.

Guia de dimensionamento de cabos para baixa tensão - Prysmian Cabos e

Sistemas do Brasil S. A. Versão 9/2020

a

Cruzeiro do iguaçu, 12 de Maio de 2022

Asguao dy:dlne©B par CRiSTtX?HI

p 1 vX1: :JJ116bN;? : éé 88W;jh( 1 c p•
oa»aZzlitH 119224 alu

Cristiano Piva

Engenheiro Eletricista

CREA PR-124841/D

Projetos Elétricos – Projeto de Telecomunicações – Consultoria Técnica 20
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU PR.

Senhor (a),

Da: Secretaria Munic. De Planejamento e Finanças
Ao: Departamento de Contabilidade
Senhor (a),

Solicito informar disponibilidade de dotação orçamentária para Contratação de Empresa para
realização de ampliação de 1200 metros de rede de iluminação pública.

Cruzeiro do Iguaçu, 06 de janeiro de 2023.

W- f 1 gr3&
c r

Secretária Munic. De Planejamento e Finanças

Do: Departamento de Contabilidade
Ao: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Existe disponibilidade orçamentária na seguinte dotação:

005 Departamento de Habitação e Urbanismo
002 Departamento de Urbanismo
15.451 .0006.1014 Pavimentação e Obras Públicas.
44.90.51 .00.00 Obras e Instalações

Em, €<oI ($ /2023

De mc mbitidade

Autorizo, cumpridas as
formalidades legais. Encaminho

r o

1
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Municipio de Cruzeiro do Iguaçu

Solicitação 6/2023

Página 1

Solicitação
Nürrero

6
Solicitante
códg)

588-6
Local

3001

Órgão

03 SECREIARIA DE ADMIN}STRAÇ'ÃO
Forma de pagamento
Descrição

30 DIAS APOS A EMISSÃO DA NOTA FISQql
Entrega
Local

Tem corrn local de execução a PR 473, sendo início das obras localizado no KM 82 + 300m e fim no KM 83
+ 500m

Tipo

Contratação de Serviço
Enitick> em

06/01/2023

Quanüd«!edeitut s

1

Nme

GELCDqOiR LHRnS DA siLVA

Processo Gerado
Nüneío

11/2023

GABENEIE DO SECRErARiO

boo

Depósito bancário

Prazo

5 [las

Déscrição:
O objetivo do presente é a TOMADA DE PREÇO para contratação de empresa especializada para realização
de ampliação de 1200 metros de rede iluminação pública, dentro do perímetro urbano, na RODCFg IA PR-
473 DE CRUZEIRO DO iGUAÇU conforme projetos e memoriais - anexos . As luminárias de LED serão
fornecidas pelo municipio .

füsiificativa:

A prestação de serviços de iluminação pública é de competência do poder público municipal ou
di_stritall conforme art . 30 e 149–A da Constituição Fed-eral de 1988 . Sendo assim, a elaboração (ie
projeto, a implantação, a expansão, a operação e a manutenção das instalações são de
responsabilidade do poder público municipal ou distrital.
A iluminação pública é um direito dos moradores e pela Constituição Federal. cabe às plefeituras
OIqani=ar e prestar esse serviço . Cada município recolhe de acordo com a legislação local, o valor
da Clp ou COSlp, Contribuição de Iluminação Pública, cobrada dos moradores nas faturas de energia
elétrica . Ademais, ruas escuras acabam contribuindo para o aumento da viol.ênc=i.a e favorece o
desenvolvimento do crime . Portanto, faz necessário a ampliação das redes no município .
Considerando que iluminação é um serviço público essencial para a qualidade de vida da comunidade e
que é de fundamental importância para o desenvolvimento social e econômico do MunicIpio e constitui
um dos vetores para a segurança nos centros urbanos, tanto na questão do tráfego de veiculos e
pedestres quanto na prevenção contra a criminalidade . Além de iluminar ruas, avenidas, praças,
monumentos históricos e demais logradouros públicos, é importante para a melhoria da inagern clãs
cidades, favorecendo o comércio, o turismo e o lazer .
A extensão de rede será realizada na entrada da cidade dentro do perímetro urbano, sendo o endereço
Rodovia PR 473, onde grande parte da população faz caminhadas à noite, sendo o trajeto extremamente
escuro . ;:.demias claré maior visibilidade na chegada ao município, contribuindo inclusive para o
melhoramento estétãco, dentro outros aspectos , bem como, o trajeto da acesso ao parque Industrial da
municípIo
Por fim, ressalta-se que para execução da obra fora realizado projeto coIn engenheiro eletricista
especiali lado . Do mesmo modo que o projeto para execução foi aprovado pelo DER-PR através da :Licença
para implementação do empreendimento n' 00259/2022 . Bem como, a COPEL também aprovou o projeto com
fundamento que o mesmo atende as exigências e especificações estabelecidas nas Normas e Manuais
Técnicos da caPEL através do protocolo : 01.20223518720843 .

mI

Código Nome
046217 LOTE 1

LOTE 1

Contratação da empresa para prestação de serviços a fim de atender a ampliação de 1200
metros de rede numinação pública. conforme projetos e memodais. na RODOVIA PR473 DE
CRUZEIRO DO IGUAÇU
As luminárias de LED serão fornecidas pelo municipio.

Unidade
UNID

Quantidade

1.00

Unitário
237.981.74

Valor
237.981 .74

TOTAL 237.981,74
}9:Bt;/t

P?• - •H

Emitido pcr: SIRLEI DA ROCHA. na wsão: 5531 f 06fO1/2023 13:46:06
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Tomada de Preços N') 001/2023

Tipo de Licitação: Menor preço – Global
Entidade Promotora: Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu
Instaurada pelo Prefeito Municipal: LEONIR ANTÔNIO GELHEN
Presidente: MARCELO JUNIOR FERREIRA SOARES

INTRODUÇÃO

01. OBJETO

O objeto do presente termo é uma TOMADA DE PREÇO para contratação de empresa
especializada para realização de ampliação de 1200 metros de rede iluminação pública,
dentro do perímetro urbano, na RODOVIA PR-473 DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
conforme projetos e memoriais - anexos. As luminárias de LED serão fornecidas pelo
município.

02. INSTAURADOR, SUPORTE LEGAL e REGIME DE CONTRATAÇÃO

O município de Cruzeiro do Iguaçu, ora denominado licitador, torna público que às 14:00
horas do dia 27 de janeiro de 2023, na Avenida Treze de Maio n' 906 em Cruzeiro do
Iguaçu, Paraná, Brasil, a Comissão de Licitação, integrada por membros indicados pelo
órgão instaurador da licitação, através de documento hábil, receberá as propostas para
execução da(s) obra(s) objeto da Tomada de Preços n'001/2023. Esta licitação, sob
regime de empreitada por preço global, do tipo menor preço, será regida pela
Constituição do Estado do Paraná Artigo 27, Lei Complementar 1 23, de 14 de dezembro
de 2006; Lei nc) 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, pelas
disposições deste Edital e pelo modelo de Contrato em anexo.

03. INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E ALTERAÇÃO DO EDITAL

03.1 Informações e esclarecimentos relativos ao edital, seus modelos, adendos e
anexos poderão ser solicitados, por escrito, à Comissão de Licitação, até 05 (cinco) dias
úteis antes da data limite para o recebimento das propostas (envelopes n' 1 e n' 2),
sendo que as respostas serão enviadas por escrito a todas as proponentes, até 02 (dois)
dias úteis antes do recebimento das propostas, sem identificar a proponente que deu
origem à consulta.
03.2 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas
(envelopes n' 1 e n' 2), o licitador poderá, por sua própria iniciativa ou como
conseqüência de algum esclarecimento solicitado por uma possível proponente, alterar
os termos do Edital, mediante a emissão de um adendo.
03.3 Nos casos em que a alteração do Edital importe em modificação das propostas, o

licitador prorrogará o prazo de entrega das mesmas.

04. OBJETO, REGIME DE EXECUÇÃO, TIPO, PRAZO DE EXECUÇÃO, CAPITAL
SOCIAL, GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA, CAPACIDADE DE
EXECUÇÃO

04.1 A presente licitação tem por objeto a execução, sob regime de empreitada por
preço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s):

Objeto: O objeto do presente termo é uma TOMADA DE PREÇO para contratação de
empresa especializada para realização de ampliação de 1200 metros de rede
iluminação pública, dentro do perímetro urbano, na RODOVIA PR-473 DE CRUZEIRO
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DO IGUAÇU conforme projetos e memoriais - anexos. As luminárias de LED serão
fornecidas pelo município.

Prazo de execução: conforme cronograma;
Capital Social Mínimo: R$ 23.792,17 (vinte e três mil setecentos e noventa e dois reais
e dezesseis centavos);
Garantia de Manutenção de Proposta: R$ 2.379,81 (Dois mil trezentos e setenta e nove
reais e oitenta e um centavos);
Preço máximo: R$ 237.981,74 (duzentos e trinta e sete mil novecentos e oitenta e
um reais e setenta e quatro centavos).

A obra deverá ser executada em conformidade com o projeto, especificações técnicas,
memoriais e demais documentos:
04.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnológica e
operacional aos serviços previstos no objeto deste edital equivalente ou superior.
04.3 O prazo de execução da(s) -obra(s) será contado a partir do 10' (décimo) dia da
data da assinatura do Contrato.

05. ÍNDICES FINANCEIROS

A proponente deverá comprovar por meio do modelo n' 05 em anexo, sua capacidade
financeira mediante a apresentação dos índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente
(LC) e endividamento (E), cujos valores limites são os a seguir estabelecidos:
(LG)
(valor mínimo) 1,10
(LC)
(valor mínimo) 1,10
(E)
(valor máximo) 0,50

06. RECURSOS FINANCEIROS

Das despesas com a contratação da empresa para a execução do objeto deste Edital,
serão pagos com recursos da dotação orçamentária:

07. PASTA TÉCNICA e ELEMENTOS INSTRUTORES.

07.1 A Pasta Técnica com o inteiro teor do edital e seus respectivos modelos,
adendos e anexos poderá ser examinada no endereço mencionado no item 02 em
horário comercial. O licitador não assume responsabilidade com a proposta da
proponente que não recebeu estes modelos e anexos diretamente do licitador. Neste
caso, não serão aceitos protestos ou reclamações de empresas em relação a tais
documentos, principalmente no que concerne ao item 03.2.
07.2 São parte integrante deste edital os seguintes elementos instrutores, bem como
quaisquer adendos posteriores emitidos de acordo com o item 03.2:
o carta-credencial (Modelo no 01);

t]declaração de recebimento de documentos (Modelo 02);
ttdeclaração de visita (Modelo n'’ 03);
[]declaração de responsabilidade técnica (Modelo no 04);
E]capacidade financeira (Modelo n' 05);
Etdeclaração de sujeição ao edital e inexistência de fato ou fatos supervenientes
impeditivos da habilitação (Modelo n') 06);
O carta-proposta de preços (Modelo n'’ 07);
o planilha de serviços (Modelo no 08);
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o cronograma físico-financeiro (Modelo nc) 09);

O declaração de que a proponente enquadra-se como pequena ou micro empresa para
os fins da Lei Complementar 123/06 (Modelo nc> 12);
D declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores
de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou

insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Modelo nc’ 13);
a modelo de Contrato de Empreitada(Modelo n'> 14);
a elementos gráficos ( plantas e documentos gráficos ) (Anexo II);
3especificações técnicas e memoriais (Anexo III);

08. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

08.1 Poderão participar da presente licitação:
1) Empresa do ramo cadastrada, nas condições exigidas pela Lei nc) 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, com certificado de cadastro emitido pela administração
municipal em vigência na data limite estabelecida para o recebimento das propostas
(envelopes n' 1 e n'’ 2), ou;
2) Empresa do ramo cadastrada, nas condições exigidas pela Lei n') 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, com certificado de cadastro em vigência na data limite
estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n'’ 1 e n'’ 2), ou;
3) Empresas que preencham as condições exigidas para o cadastramento nos termos
do art.22, S 2') da Lei nc) 8.666/93.

08.2 Está impedido(a) de participar da licitação:
1 ) o autor do projeto básico ou executivo da obra;
2) empresa ou consórcio de empresas responsável pela elaboração do projeto básico
ou executivo da obra, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador,
responsável técnico ou subcontratado;
3) empresa expressamente declarada inidônea por qualquer órgão da administração
direta ou indireta federal, estadual ou municipal, ou que tenha suspenso seu direito de
licitar ou impedida de contratar com o licitador.
4) servidor ou dirigente vinculado ao licitador;
5) consórcio de empresas.
08.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro pode
apresentar somente uma única proposta, sob pena de rejeição de todas.

09. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DAS PROPOSTAS

09.1 A proponente arcará com todos os custos relativos à elaboração e submissão de
sua proposta. O licitador não será responsável direta ou indiretamente por nenhum
desses custos, independentemente do desenvolvimento do processo licitatório.
09.2 A proponente deverá entregar à Comissão de Licitação no local, data e hora fixados
neste edital, os envelopes:
a) ENVELOPE NO 1 - HABILITAçÃo PRELIMINAR;
b) ENVELOPE N' 2 - PROPOSTA DE PREÇOS.
Os envelopes deverão ser entregues fechados e inviolados, contendo em sua parte
externa e frontal os dizeres:

RAZÃO SOCIAL
TOMADA DE PREÇOS N' 001/2023
ENVELOPE N' 1 – HABILITA(,,ÃO PRELIMINAR
DATA: / /2023
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RAZÃO SOCIAL
TOMADA DE PREÇOS NO 001/2023
ENVELOPE NO 2 - PROPOSTA DE PREÇOS

DATA: / /2023

09.3 os envelopes n'01 e n'02 poderão ser entregue diretamente pela proponente à
Comissão de Licitação ou enviada pelo correio ou outro serviço de entrega. Entretanto,
a Comissão de Licitação não será responsável por qualquer perda dos envelopes n'’01
e n'’02 enviados pelo correio ou outro serviço de entrega, ou pelo atraso na entrega da
rnesrria
09.4 A proposta, os demais documentos, bem como toda a correspondência trocada
entre a proponente e o licitadordeverão ser escritos em língua portuguesa. Documentos
de apoio, como ilustrações, catálogos, folhetos e outros similares, podem ser versados
em outro idioma desde que acompanhados de tradução (por tradutor juramentado) para
o idioma português.
09.5 No horário estabelecidQ neste edital e aberto o primeiro envelope, nenhuma
outra(s) proposta(s) (envelopes n'01 e n'02) será(ão) recebida(s).

10, HABILITAÇÃO PRELIMINAR - ENVELOPE NO 1

10.1 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original,
cópia autenticada (em tabelião de notas ou pela Comissão de Licitação na sessão
de recebimento das propostas em confronto com o original), ou publicação em
órgão de imprensa e deverão estar com prazo de validade em vigor. Quando o prazo de
validade não estiver expresso no documento, o mesmo será aceito desde que a data de
emissão não seja anterior a 60(sessenta) dias da data limite para o recebimento das
propostas, exceto para o documento referente aos itens 10.2, 1 “e”, “f’, “g”, 3 “e”, “h”, 4
“b” e “c”. As folhas deverão, preferencialmente, estar numeradas em ordem
crescente e rubricadas pela proponente,
10.2 Deverão estar inserido no envelope n') 01 :

1 ) Quanto à Habilitação Jurídica:
a) certificado de cadastro em vigência, conforme item 08.1 ;

b) declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores
em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo
ainda, emqualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Lei 10.097/00) (Modelo n') 13).

c) declaração de compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de
origem exótica, ou de origem nativa de procedência legal, (Modelo n'’ 10).

d) declaração de que a proponente enquadra-se como pequena ou micro empresa para
os fins da Lei Complementar 123/06 (Modelo n'J 12), quando for o caso.
e) prova de inscrição da proponente no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do
Ministério daFazenda (CNPJ).

O registro comercial, RG e CPF no caso de empresário individual.

g) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, inclusive a última alteração
contratual, devidamente registrada, em se tratando de SQciedades empresariais, no
caso de sociedades por ações acompanhado de documento de eleição dos seus
administradores.
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OBS: os documentos podem ser substituídos por certidão simplificada da Junta
Comercial, desde que constem os nomes dos representantes legais do licitante e o ramo
de atividade, com data de expedição não superior a 06 (seis) meses.

2) Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) prova de regularidade com as fazendas:
- federal mediante a apresentação de certidão conjunta negativa de débitos relativos a
tributos federais e dívida ativa da União:

- estadual mediante a apresentação de certidão de regularidade fiscal e a certidão
negativa dedívida ativa de tributos estaduais emitida pela respectiva Secretaria de
Estado da Fazenda do Estado da sede da empresa;
- municipal mediante a apresentação de certidão negativa emitida pela respectiva
Secretariade Fazenda da sede da empresa;
OBS.: No caso em que a certidão negativa de débito de tributos/regularidade fiscal e a
certidão negativa de dívida ativa forem unificadas, este documento único poderá ser
apresentado;

b) prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
(CRS); ou conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e dívida ativa da
União abrangente aos tributos previdenciários.

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho- Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (Lei nc’ 12.440/2021);
OBS:No caso da proponente pretender executar o contrato através de filial,
deverão ser apresentados todos os documentos acima, tanto da matriz quanto da
filial

3) Quanto à Qualificação Técnica:
a) Certidão negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica
ou negativa de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, dentro do
prazo de validade;

b) prova de registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia –
CREA/Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU ou demais conselhos técnicos aptos
a realizar o serviço;

c) declaração de recebimento de documentos (Modelo n') 02);

d) declaração de visita (Modelo nc’ 03), expedido pelo licitador. A proponente, através de
representante devidamente habilitado junto ao CREA/ CAU ou demais conselhos
técnicos aptos a realizar o serviço, quando da visita ao local da obra deve obter, por sua
exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo de sua
proposta.

Atestado de Capacidade Técnica-Profissional fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, (que não a própria licitante-empresa) de acordo com o inciso Ii, 91'’
do Art. 30 da Lei n') 8.666/93, de haver o(s) profissional(is) técnico(s) executado obra(s)
de característica(s) semelhante/similar ou superior ao objeto licitado. Será admitido o
somatório de atestados técnico profissionais.

O Atestado de Capacidade Técnico-Profissional deverá estar acompanhado da
respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, emitido pela entidade de classe, da
região onde os serviços foram executados, comprovando a existência de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
pelo serviço constante no Atestado de Capacidade Técnico-Profissional apresentado,
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Profissional este que será oCa) responsável técnico(a) da obra. A ART - Anotação de
Responsabilidade Técnica ou documento equivalente, por si só, não será aceita como
acervo técnico profissional, pois não se caracteriza como um documento que comprove
a execução de uma obra ou serviço.

O declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico
execução da obra (Modelo n' 04) até o seu recebimento definitivo pelo licitador,

pela

g) a declaração, acima exigida, deverá(ao) ser acompanhada de “Certificado de Acervo
Técnico Profissional– CAT” do responsável(eis) técnico(s) indicado, emitido(s) pelo
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA/ Conselho de Arquitetura e
Urbanismo – CAU ou demais conselhos técnicos aptos a realizar o serviço, de execução
de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior à solicitada no item 04.2,

h) comprovação de vínculo, através de registro em carteira e ficha de registro ou
contrato de prestação de serviços, entre o responsável técnico pela execução da obra
e a proponente. Para dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita
através da cópia da ata da assembléia de sua investidura no cargo ou contrato social.

4) Quanto à Qualificação Econômica Financeira:
a) prova de capacidade financeira conforme Modelo n'’05, apresentando as
demonstrações contábeis do último exercício social. Deverão ser apresentados os
índices de:
-liquidez geral (LG); liquidez corrente (LC): endividamento (E), tais índices serão
calculados como se segue:
LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)
LC = (AC / PC)
E = (PC + ELP) / (AC + RLP+ AP)
onde :

AC - ativo circulante
permanente
RLP - realizável a longo prazo ELP - exigível a longo prazo
Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais, obedecendo-se os limites previstos no item 05;

PC - passivo circulante AP - ativo

b) demonstrações financeiras do último exercício social (balanço patrimonial anual com
demonstrações contábeis de resultados), já exigível. O balanço patrimonial anual com
as demonstrações contábeis, devidamente assinado por contabilista registrado no
Conselho Regional de Contabilidade e o representante legal da empresa, deverá vir
acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário, devidamente
registrados e assinados. O balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá
serapresentado em publicaçãono Diário Oficial. O(s) mesmo(s) deverá(ão) ser
assinado(s) por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c) comprovação do capital social, integralizado e registrado na forma da lei, de valor
igual ou superior ao estabelecido no item 04.1, para proponente brasileira ou valor
equivalente na moeda do país de origem para empresa estrangeira, considerada para
a conversão a taxa de câmbio, tipo comercial, para venda estabelecida pelo Banco
Central em vigor 30 (trinta) dias 10 anteriores à data limite estabelecida para o
recebimento das proposta (envelopes n'01 e n'’02) pela Comissão;
OBS:o valor do capital social poderá ser atualizado pela proponente, para a data limite
estabelecida para o recebimento das propostas(envelopes n'1 e n' 2), através de
índices oficiais específicos para o caso;
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d) Declaração de que concorda com todas as condições estabelecidas no presente
edital e documentos pertinentes, bem como, de inexistência de fatos supervenientes
impeditivos da habilitação (Modelo n') 06), em anexo. 9

e) Recibo ou guia de depósito comprovando o recolhimento na tesouraria do licitador,
da garantia de manutenção da proposta, conforme item 04.1.
10.3 É vedada. sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável técnico
ou utilização de seu acervo técnico por mais de uma proponente.

11.PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE N' 2

11.1 Deverá ser apresentado um envelope n'2, devidamente fechado e inviolado,
contendo os documentos abaixo relacionados, em uma via original. As folhas deverão
ser, preferivelmente, numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento
credenciado da proponente.
1) Carta-proposta de Preços (Modelo n'’ 07), datilografada ou impressa sem rasura e
entrelinhas. Cada proponente deverá apresentar somente uma única carta-proposta de
preços que deverá conter:
a) razão social, CNPJ, endereço, telefone, “fac-simile”, e-mail, etc;
b) data
c) preço global do objeto em moeda brasileira corrente, grafado em algarismos e por
extenso:
d) prazo de execução do objeto em dias;
e) prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias), contados a partir da data limite
estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n'1 e n'2) pela Comissão
de Licitação;
f) nome do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva assinatura.
OBS: Em casos excepcionais, previamente à expiração do prazo original de validade da
proposta, o licitador poderá solicitar às proponentes uma prorrogação específica no
prazo de validade. A solicitação e as respostas deverão ser formuladas por escrito. No
caso da proponente recusar-se a estender o prazo de validade da proposta, sua
proposta será rejeitada.
Caso a proponente concorde com a dilação do prazo solicitado, não será permitido
modificar a respectiva proposta, nem ser motivo para argüir futuramente qualquer
alteração de preços.
2) Planilha de Serviços, datilografada ou impressa sem rasura e entrelinhas, e deverá
ser preenchida conforme Modelo n'’ 08. O licitante deverá apresentar a planilha
obrigatoriamente contendo as quantidades e a descrição completa de todos os itens na
forma constante na planilha de serviços, sob pena de desclassificação.
3) Cronograma Físico-Financeiro (Modelo nO 09), devidamente preenchido, com o
respectivo equilíbrio físico-financeiro constando o nome, número do registro no CREA e
assinatura do responsável técnico indicado e o nome, número do RG e assinatura do
responsável legal pela empresa.

12. DISPOSIÇÕES REFERENTES À PROPOSTA DE PREÇOS

12.1 A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como
evidência de que a proponente examinou completamente os projetos, as especificações
e demais documentos, que os comparou entre si, que obteve as informações
necessárias sobre qualquer ponto duvidoso e que os documentos dalicitação Ihe
permitiram preparar uma proposta de preços completa e satisfatória.
12.2 Os serviços deverão ser relacionados na planilha de Serviços (Modelo n'’ 08)1 na
coluna “DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOs”.
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12.3 As quantidades deverão ser relacionadas na Planilha de Serviços (Modelo n' 08),
na coluna “QUANTIDADES”.
12.4 Os preços unitários propostos deverão ser relacionados na Planilha de Serviços
(Modelo n'’ 08), na coluna "PREÇO UNITÁRIO”, e deverão ser apresentados para cada
serviço, de conformidade com o projeto, as especificações e as demais peças fornecidas
pelo licitador.
12.5 Deverão estar incluídos nos preços unitários: materiais, equipamentos, aparelhos,
ferramentas, instrumentos, materiais de consumo, mão-de-obra, dissídios coletivos,
seguros emgeral, encargos de legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio do
trabalho, hospedagem, locomoções, tributos, administração, lucro e quaisquer outras
despesas necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais à
execução da obra.
12.6 Os preços parciais deverão ser relacionados na Planilha de Serviços (Modelo n'
08), na coluna “PREÇO PARCIAL” e será obtido pela multiplicação da quantidade pelo
preço unitário.
12.7 Os preços subtotais deverão ser relacionados na Planilha de Serviços (Modelo n'
08) .ng_coluna “PREÇO SUBTOTAL” e serão a soma dos preços parciais de cada grande
item da planilha de serviços.
12.8 O preço total deverá ser relacionado na Planilha de Serviços (Modelo n' 08) na
coluna "PREÇO TOTAL” e será a soma dos preços subtotais de cada grande item da
planilha de serviços.
12.9 Fica entendido que os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas,
memoriais e todos os documentos são complementares entre si, de modo que qualquer
detalhe, que se mencione em um e se omita em outro será considerado especificado e
válido

13. RECEPÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

13.1 No local, dia e hora fixados neste edital, a Comissão de Licitação receberá os
envelopes n' 1 e n' 2, fechados e inviolados, de cada proponente. Rubricará,
juntamente com os representantes que assim o desejarem, os envelopes n') 2 que
contém as propostas de preços e procederá à abertura dos envelopes nc) 1 que contém
a documentação de habilitação que será submetida ao exame da Comissão de Licitação
e das proponentes interessadas.
13.2 Juntamente com o recebimento dos envelopes n' 1 e n' 2 o representante da
proponente, se não for membro integrante da diretoria e querendo participar ativamente
(com poderes legais para representar a proponente) da sessão, deverá apresentar à
Comissão de Licitação a credencial (Modelo nc’ 01) com firma reconhecida, ou através
de procuração passada em cartório. A credencial é documento avulso e não deve
estar inserida em nenhum dos envelopes.
13.3 Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma proponente.
13.4 Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação ou substituição de
documentos exigidos e não inseridos nos envelopes n'’ 1 e n'’ 2, ressalvados os erros
e omissões sanáveis. No entanto, é facultado àComissão de Licitaçãorealizar
diligências destinadas a esclarecer a instrução do processo licitatório em qualquer fase
da licitação, solicitar informações ou esclarecimentos complementares que julgar
necessários, bem como, solicitar o original de documento da proponente1 devendo a
mesma apresentá-lo num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do
recebimento da solicitação.
13.5 Após a rubrica dos documentos, a Comissão de Licitação oportunizará aos
representantes presentes a possibilidade de analisar a documentação de habilitação
dos demais proponentesl que poderão impugnar, por escrito, algum documento
apresentado em desacordo com o edital. Não havendo manifestação por parte dos
proponentes a Comissão encerrará a sessão informando que o resultado do julgamento
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da habilitação será encaminhado aos interessados pelos meios usuais de comunicação
(edital, “fac-simile”, publicação na imprensa oficial).
13.6 Será lavrada ata circunstanciada da reunião, que registrará as impugnações,
observações e demais ocorrências, e será assinada pela Comissão de Licitação e pelas
proponentes presentes que assim o desejarem.
13.7Será inabilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento
exigido, exceto o do item 13.2, desde que a informação que nele deveria estar contida,
certificada ou atestada não puder ser suprida por outro documento apresentado ou
estar disponível em site oficial. Não serão aceitos protocolos em substituição a
documentos.
13.8 A ausência de assinatura em documento emitido pela proponente poderá ser
suprida se o representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar
o ato, devendo tal fato ser registrado em ata.
13.9 Serão aceitas as certidões em original, cópia autenticada ou obtidas pela Internet,
dentro do prazo de validade, sujeitando-as às verificações caso necessário. No caso de
divergência entre os dados constantes da certidão apresentada e os dados constantes
da verificação, prevalecerá esta.
13.10 Se todas as proponentes forem inabilitadas a Comissãode Licitação poderá fixar
o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação.
13.11 A partir da divulgação do resultado do julgamento as proponentes terão o prazo
de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem,
observando-se o disposto no Artigo nc) 1 09 da Lei Federal nc) 8.666/93 e suas alterações.
Não havendo recursos, ou definitivamente julgados, a Comissão comunicará às
proponentes a data da sessão de abertura dos envelopes n') 2, através dos meios
usuais de comunicação (edital, “fac-simile”, publicação na imprensa oficial).
13.12 Caso a Comissão de Licitação conclua o exame dos documentos de habilitação
na própria sessão, anunciará o respectivo resultado. Se todas as participantes
renunciarem ao prazo para interposição de recurso, quanto à fase de habilitação
preliminar, mediante manifestação expressa a constar na respectiva ata que deverá ser
assinada por todas as proponentes, a Comissão de Licitação devolverá, mediante recibo
ou protocolo, às proponentes inabilitadas os respectivos envelopes nc> 2 e procederá à
abertura dos envelopes n' 2 das proponentes habilitadas.

14. ABERTURA DO ENVELOPE NO 2 - PROPOSTA DE PREÇOS

14.1 Na data fixada para a reunião de abertura dos envelopes nc) 2, a Comissão de
Licitação devolverá à proponente não habilitada o respectivo envelope nc) 2, fechado e
inviolado. Caso a proponente não habilitada não se fizer representar neste ato o
envelope nc> 2 será devolvido, através dos meios convencionais, após a homologação
da licitação.
14.2 A Comissão de Licitação procederá à abertura dosenvelopes n') 2 das proponentes
habilitadas, examinará a documentação apresentada1 lendo em voz alta o nome da
proponente, o objeto, o preço global, o prazo de execução e o prazo de validade de
cada proposta que serão rubricadas pela Comissão de Licitação e pelos representantes
das proponentes presentes que assim o desejarem.
14.3 Da reunião de abertura dos envelopes nc) 2 será lavrada ata circunstanciada que
será assinada pela Comissão de Licitação e representantes das empresas proponentes
presentes
14.40 critério a ser utilizado no julgamento das propostas será o menor preço global
analisado, desde que cumprido o exigido no edital. A Comissão de Licitação poderá
relevar, numa proposta, qualquer informalidade, não harmonização ou irregularidade de
natureza secundária, formal que não constitua um desvio significativo, desde que não
prejudique ou afete a classificação relativa de qualquer outra proponente.
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14.5 A ausência de assinatura na proposta, planilha ou cronogramafísico-financelro
poderá ser suprida se o representante estiver presente na sessão e possUiF poderes
para ratifi(,ar o ato, devendo tal fato ser registrado em ata.
l4.6A Comissão de Licitação fará a conferência da proposta de preços, planilha de
serviços e cronograma físico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotação no
preenchimento serão efetuadas as devidas correções.
14.7 No caso de haver divergência entre o preço grafado em algarismos e o grafado por
extenso, prevalecerá o último a menos que, na opinião da Comissão de Licitaçãol exlsta
um erro grosseiro e óbvio, ou ainda, na omissão de um desses valores (algarismo ou
extenso)-a proposta será válida desde que não haja dúvidas sobre o preço apresentado.
14.08 Se existir diferença entre a quantidade proposta e a exigida no editalt prevalecerá
esta
14.09 Se existir erro aritmético na multiplicação da quantidade pelo preço unitario, o
preço unitário prevalecerá a menos que, na opinião da Comissão de Licitaçãol exista
um erro grosseiro e óbvio no preço unitário. Neste caso1 o preço parcial cotado
prevalecerá e o preço unitário será corrigido.
14.10 Nos casos em que houver diferença entreo preço global indicado na planilha de
serviços e o preço global analisado prevalecerá este.
14_1{ Se o -valor de um grande item (item 04.3) ultrapassar o percentual máximo
admissível estabelecido, a diferença entre o valor proposto pela proponente e o máxlrno
admissível será remanejado para a última parcela do cronograma físico-financeiro.
14.12A Comissão de Licitação fará a conferência do cronograma físico-financeiro e
procederá a correção se constatado erro, desequilíbrio físico-financeiro e/ou a
hecessidade de ajuste face o contido no item 04.3. A simples correção de erro,
desequilíbrio físico-financeiro e/ou de ajuste não acarretará a desclassificação da
rriesrria
14.13 O cronograma físico-financeiro corrigido deverá ser aceito expressamente pela
proponente. Caso a proponente rejeite a correção, a sua proposta será desclassificada.
14.14 Será desclassificada a proposta:
a) elaborada em desacordo com o presente edital;
b) cujo valor global analisado for superior ao estabelecido no item 04.1 ;
c) que proponha qualquer oferta de vantagens não previstas no edital;
d) que apresentar preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;
e) que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero;
Oque não aceite correção do cronograma físico-financeiro;
g) que venha a ser considerada inexeqüível pela Comissão de Licitação, após
procedimento para apurar a viabilidade técnica e econômica do preço global proposto,
quando for razoável concluir que a proponentenão é capaz de executar o Contrato ao
preço de sua oferta.
14.15 Consideram-se inexeqüíveisaspropostas cujos preços globais analisados sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) média aritmética dos preços globais analisados, das propostas superiores a 50%
(cinqüenta por cento) do preço orçado pelo licitador, ou
b) preço global orçado pelo licitador.
14.16 A proponente deverá estar apta, quando solicitada pela Comissão de Licitação, a
apresentar uma detalhada composição de preços unitários que demonstrern a
viabilidade técnica e econômica do preço global proposto para a obra. A composição de
preço deverá ser entregue por escrito ao presidente da Comissão de Licitação, no prazo
a ser fixado pela mesma, após o recebimento da solicitação. A não apresentação da
composição detalhada dos preços unitários será considerada como prova da
inexequibilidade da proposta de preço.
14.17 Da proponente vencedora, cujo preço global analisado for inferior a 80% (oitenta
por cento) do menor preço a que se referem as alíneas “a” e “b” do item 14.15, será
exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional igual à diferença
entre o valor resultante do item 14.15 e o preço global analisado.
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14.18. Se todas as propostas de preços forem desclassificadas, a Comissão de
Licitação poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova proposta
de preços
14.19 Ocorrendo empate no preço global analisado entre duas ou mais propostas de
preços, a Comissão de Licitação procederá ao sorteio em sessão pública, para se
conhecer a ordem de classificação, desde que não ocorra o disposto no item 15.
14.20 A classificação das propostas será comunicada às proponentes através dos meios
usuais de comunicação (edital, "fac-simile'' e publicação na imprensa oficial). A partir da
divulgação do resultado do julgamento as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias
úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem,observando-se o disposto no
Artigo nc) 109 da Lei Federal nc) 8.666/93 e suas alterações.
14.21 Não havendo recursos, ou definitivamente julgados, será declarado o vencedor.

15. DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE
PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LC

no 123)

15.1 As microempresas e empresaé de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal(item 10.2,
2 “a” e “b”), mesmo que apresente alguma restrição, neste caso sendo habilitadas sob
condição.
15.2 Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para
as microempresas e empresas de pequeno porte .

15.3 Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas por rnicroempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% superiores à proposta de menor
preço classificada,desde que esta não tenha sido apresentada por outrarnicroempresa
ou empresa de pequeno porte.
15.4 Ocorrendo o empate acima descrito, amicroempresa ou empresa de pequeno porte
melhor classificada poderá apresentar nova proposta de preço inferior à menor proposta
classificada, na própria sessão se presente o representante com poder para ofertar nova
proposta ou no prazo de 24 horas se não estiver presente. Uma vez apresentada nova
proposta em valor inferior será considerada vencedora do certame e adjudicado o objeto
em seu favor.
15.5 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte ser declarada vencedora
do certame e havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-
Ihe-á concedido prazode 02 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério do
licitador, para a regularização da restrição e emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeitos de negativa.
15.6 As certidões deverão ser entregues à comissão de licitação dentro do prazo acima,
para efeito de posterior assinatura de contrato, sob pena de decair o direito à
contratação da proponente e aplicação das sanções previstas no art. 81 c/c 87 da Lei
8.666/93

15.7 Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade fiscal da proponente,
a Comissão de Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma, que será
comunicada às proponentes através dos meios usuais de comunicação (edital, ''fac-
simile" e publicação na imprensa oficial). A partir da divulgação do resultado do
julgamento as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de
recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Artigo nc) 109 da Lei
Federal n'’ 8.666/93 e suas alterações.
15.8 Caso a proponente vencedora não apresente os documentos exigidos no item 15.5,
ou não ocorrendo a contratação ou a apresentação de nova proposta de preços pela
microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, serão convocadas as
microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes que se enquadrem na
hipótese doitem 15.3, segundo a ordem de classificação.
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15.9 Na hipótese de não contratação demicroempresa ou empresa de pequeno porte,
nos termos dos itens anteriores, o objeto será adjudicado em favor da pFoposta de
menorpreço originalmente vencedora do certame.

16 ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO

16.1 A exec,ução da obra dar-se-á mediante termo de Contrato de Empreitadal a ser
firmado entre o licitador e a proponente vencedora da licitação.
16.2 A proponente vent.,edÓra será convocada para assinar o termo de Contrato de
Empreitada (Modelo n'’ 14), dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, soÇ) pena
de decair do direito de contratação e sujeitando-se às penalidades previstas em lei’
16.3 A proponente vencedora deverá apresentar para celebração do contrato' qUIteçeO
de débito junto ao CRE/V(uAU. ou visto, quando a empresa não tiver sede no Estado do
Paraná. ée a proponente vencedora for estrangeira com sede no Exterior, deverá
apresentar, para celebração do contrato, o registro equitação de débito Junto ao
CREA/PR/ CAU .

16.3.1 O responsável técnico só poderá ser substituído após a contrataçao, e_o
substituto deverá atender o item 10.2, 3, letras “e, f, g e h’', com expressa autoíização
do licitador.
16.4 É facultado ao licitador, quando a convocada não assinar o termo de Contrato,
convocar as proponentes remanescentes, na ordem de classificaçãol para fazê-lo em
igual prazo enaé mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou solicitar ?
revogação da presente licitação independentemente da cominação prevista no Art 81
da Lei n'> 8.666/93.

17 GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA, GARANTIA DE EXECUÇAO
E ADICIONAL

17.1 Para participar da licitação, a proponente deverá depositar como garantia de
manutenção da proposta a importância fixada no subítem04.1.
17.2 O recolhimento da garantia de manutenção da proposta se dará na tesouraria do
licitador, que emitirá rec,ibo ou guia de depósito comprovando o recolhimento.
17.3 A garantia de manutenção da proposta deverá ser efetuada nos termos do Art. 56,
5 IQ, 1,-Lei nc) 8.666 de 21 de Junho de 1993 Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências.
Art. 56.A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no
instrumento convocatório1 poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações
de obras, serviços e compras.
§ to Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
(Redação dada pela Lei nc> 8.883, de 1994)
1 - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; (Redação dada pela Lei n') 8.883,
de 1994)
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; (Redação dada pela Lei n')
11.079, de 2004)
II - seguro-garantia; (Redação dada pela Lei n'’ 8.883, de 1994)
111 - fiança bancária. (Redação dada pela Lei nc’ 8.883, de 8.6.94)
II e III daLei n') 8.666/93. Caso a proponente apresentea garantia mediante cheque, este
deverá ser nominal ao licitador e depositado em conta corrente específica, ficando a

habilitação condicionada à sua compensação.
17.4 A garantia de manutenção da proposta oferecida pela proponente vencedora ser-
Ihe-á devolvida quando o termo de Contrato de Empreitada for firmado e a garantia de



000047
execução for aceita. A garantia de manutenção de proposta das demais proponentes
serão devolvidas, dentro dos trinta dias seguintes à celebração do termo de Contrato de
Empreitada mediante requerimento por escrito.
17.5 A proponente vencedora, deverá apresentar na assinatura da ordem de serviços,
a formalização da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, que servirá
de garantia à fiel observância das obrigações contratuais.
17.6 O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5% (cinco por cento)
sobre o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (subitem 14.17).
17.7 O recolhimento da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, deverá
ser efetuada nos termos do Art. 56, S 1c), 1, 11 e III daLei nc) 8.666/93.
17.8 Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a depositar, nas
mesmas modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor da alteração. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar
o valor da garantia de execução, se assim o desejar.
17.9 A proponente perderá a garantia de manutenção da proposta quando:
a) retirar os envelopes n' 1 – habilitação preliminar e/ou n' 2 – proposta de preços
durante as fases do certame licitatório, sem justificativa aceita pela comissão de
licitação;
b) no caso de ser-lhe adjudicado o objeto licitado e não proceda, dentro do prazo
estipulado, à assinatura do Contrato de Empreitada ou ao recolhimento da garantia de
execuÇão
17.10 A contratada perderá a garantia de execução e a garantia adicional, se houver,
quando:
a) da inadimplência das obrigações e/ou rescisão unilateral do termo de Contrato de
Empreitada;
b) quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou não aceitaçãopelo licitador da
obra

17.11 A devolução da garantia de execução ou o valor que dela restar, dar-se-á por
requerimento mediante a apresentação de:
a) termo de recebimento definitivo;
b)certidão negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado
concluído:

c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia
elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do
objeto, são de inteira responsabilidade da contratada.

18 PRAZOS

18.1 Na contagem dos prazos, previstos neste edital, excluir-se-á o dia da
publicação/notificação/convocação e incluir-se-á o dia do vencimento. Só se iniciam ou
vencem os prazos referidos neste edital em dia de expediente no lic,itador.
1.82 O prazo máximo para o início dos serviços é de 10 (dez) dias a contar da data
de assinatura do Contrato de Empreitada.
1,83 .O prazo de execução do objeto será contado a partir do10' (décimo) dia da data
de assinatura do Contrato de Empreitada. ' ~ ----'

19:4 ,o prazo de execução da obra poderá ser alterado nos casos especificados na
Cláusula Quarta da minuta do (_,ontrato de Empreitada. - --'

g7)BE:118:ÊHãAÇAOl TESTES' REUNIÕES DE GERENCIAMENTO,

n : • i 1: uf:suT ; 1 5 : S:Dá : e:1 : : it ;eduon g : : t PaI og 3 le 2 :71:rE: :: : 1L c om unic ação está disciplinada

20 SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
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20.1 A segurança e medicina do trabalho está disciplinada na Cláusula Décima Terceira
da minuta do Contrato de Empreitada.

21 PAGAMENTO

a) conforme medições e liberação.
O faturamento deverá ser protocolado, em 02 (duas) vias (original e uma cópia), no
protocolo geral na sede do licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo
a padronizar condições e forma de apresentação:
a) nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da
licitação, número do contrato, destaque do valor e da alíquota do ISS já recolhido na
prefeitura municipal, e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou
entrelinhas e ser certificada pelo engenheiro fiscal;
b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social - GPS doCs) mês(s) de execução
por obra(s), devidamente quitada(s) e autenticada(s) em cartório, de conformidade com
o relatório do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e resumidas por obra, bem como
comprovante(s) de transmissão doCs) arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e
cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
FGTS doCs) último(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s) e
autenticada(s) em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes
ao FGTS/INSS, exclusivo para aCs) obra(s);
OBS: deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS
devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o

primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do
último recolhimento realizado.

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei nc’ 12.440/20231);
d) cópia da folha de pagamento dos empregados de cada obra.
e) a liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação:
=da ART pela CONTRATADA;
Ida quitação junto ao INSS, através de matrícula e CND;
=da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS;
f) a liberação da última parcela fica condicionada à apresentação:
nda certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado
conclui 10

ado Termo de Recebimento Provisório:

=,99. comprovantel nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia
e!§trjca Ôs qe?pesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução-ao
objeto, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA. - ’
q) ne mês em que.ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena

g fe : fs7asseÉ::: :lêgiPaTIsdee 5:rgão; ssoe3 iiW:çgo;ele : !zâTu: h 7e : eJ: cpJ: : 5: sd ? s penalidades
f?rigjnal(is)lo9 .cópia(s) autenticada(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisição dosreferidos materiais: ' ' ' ’ -- "–' -- ------'
!d:clar?ção de jornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica
ou qe. OFigem nativa de procedência legal (Modeio n' 11) em anexo; -
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22 DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

22.1 O recebimento provisório e definitivo da obra estão disciplinadas na Cláusula
Décima Quinta da minuta do Contrato de Empreitada.

23 PENALIDADES

23.1 As penalidades a serem aplicadas por descumprimento contratual
disciplinadas na Cláusula Décima Sétima da minuta do Contrato de Empreitada.

estão

24 RESCISÃO

24.1 O licitador se reserva o direito de rescindir o contrato, independentemente de

interpelação judicial, nos casos definidos na Cláusula Décima Nona da minuta de
Contrato de Empreitada.

25 DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1 O licitador se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou
totalmente, sem que caiba à proponente o direito de qualqueF reclamação ou
indenização.
25.2 O -licitador poderá declarar a licitação deserta ou fracassada, quando não
acorrerem proponentes à licitação ou nenhuma das propostas de preços satisfizer o
objeto1 ou anular quando ficar evidenciado que tenha havido falta de competição e/ou
conluio
25.3 A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável dos termos
do edital
25.4 A Comissão de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá efetuar vistorias nas
instalações das proponentes durante a fase licitatória.
25.5 Fica estabelecido que toda e qualquer informação, esclarecimento ou dado
fornecidos verbalmente por servidores/empregados do licitador não serão considerados
como argumento para impugnações, reclamações, reivindicações por parte das
proponentes.
25.6 As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas especificações
técnicas, nos memoriais e nos orçamentos, quando citadas, são protótipos comerciais
que servem, exclusivamente, para indicar o tipo de material a empregar. Portanto, serão
aceitos materiais com qualidade, característica e tipo equivalentes ou similares.
25.7 Quando qualquer objeto de valor histórico ou valor significativo venha a ser
descoberto, em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo
executado o objeto do presente edital, a Contratada deverá notificar à fiscalização e
aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos.
25.8 Caso as datas previstas para a realização de eventos na presente licitação sejam
declarados feriado ou ponto facultativo, esse eventos serão realizados no primeiro dia
útil subseqüente.
25.9 Os casos ornissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação à luz da legislação,
da jurisprudência e da doutrina aplicáveis à espécie.

Cruzeiro do Iguaçu, 06 de janeiro de 2023.

Presidente da Comissão
Marcelo Junior Ferreira Soares
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MODELO NO 01

CARTA-CREDENCIAL

Local. de de 2023

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nc’ 4

Prezados Senhores,

O abaixo assinado,(inserir o nome completo) , carteira de identidade (inserir o número
e órgão emissor) , na qualidade de responsável legal pela proponente (inserir nome
da proponente), vem, pela presente, informar a V. Sas que o senhor (inserir o nome
completo), carteira de identidade (inserir onúmero e órgão emissor) , é a pessoa
designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da
documentação de habilitação e propostas de preços, para assinar as atas e demais
documentos, com poderes específicos para ratificar documentos e renunciar prazos
recursais (opcional) a que se referir a licitação em epígrafe.

Atenciosamente ,

( nome,RG n' e assinatura do responsável legal)

(Nome, RG n'’ e assinatura do representante legal)

Obs.: firma reconhecida do responsável legal
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MODELO N' 02

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ref.: Edital de Tomada de Preços n'’ j.

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante
legalmente constituído da proponente(inserir o nome da proponente) , declara que a
mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações
e condições necessárias à execução do objeto da Tomada de Preços
supramencionada.

Local. de de 2023.

( nome,RG n' e assinatura do responsável legal)
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iVIODELO NO 03

DECLARAÇÃO DE VISITA

Ref.: Edital de Tomada de PreçosnQ f .

Declaramos que o Engenheiro(inserir o nome completo), CREA nc’(inserir o número)
da proponente (inserir o nome da proponente), devidamente credenciado, visitou o
local da execução da obra, objeto da Tomada de Preços em epígrafe.

Local. de de2023.

( nome, RG n' e assinatura do responsável pelo licitador)

( nome, nc) CREA, e assinatura do engenheiro habilitado da proponente)
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MODELO NO 04

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ref.: Edital de Tomada de Preçosno 4

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução n'’218 de
29/06/73 e nc) 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso
venhamos a vencer a referida licitação, é:

NomeEspecialidade
n'
Data do registro
Assinatura do responsável técnico

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao
nosso quadro técnico de profissionais.

Local. de de 2023

(nome, RG n' e assinatura do responsável legal)
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MODELO NO 05
CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital de Tomada de Preçosnc> 4

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da
proponente.
Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos, ainda,
que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a
apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice

Valor em reaisÍndice
Liquidez geral (LG)

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

Liquidez corrente (LC)

LC =AC / PC

Endividamento (E)

E = (PC + ELP)/(AC+RLP+AP)

AC- ativo circulante:
AP- ativo permanente;
PC- passivo circulante;

RLP - realizável a longo prazo.;
ELP - exigível a longo prazo.

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas dec,imais,
desprezando-se
as demais.

Local, _de de 2023 .

Representante legal
( nome, RG na e assinatura)
assinatura,)

Contador
(nome, n' CRC, e
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MODELO NO 06

DECLARAÇÃO DE SU JEI(,,ÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DEFATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Ref.: Edital de Tomada de Preços nc) 4

O signatário da presente, em nome da proponente(inserir o nome da proponente),
declara, expressamente, que se sujeita às condiçõesestabelecidas no edital de Tomada
de Preços e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará
integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes
impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos
termos do Artigo 32, parágrafo 2, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e
suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

Local. de de 2023.

(nome, RG n' e assinatura do responsável legal)
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MODELO Na 07

(razão social, endereço, telefone, ''fac-simile” e CNPJ/MF)

PROPOSTA DE PREÇOS

Local. de de 2023.===Hl• ===n•Hl•

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preçosn'’ /

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, relativa
à execução de ,da licitação em epígrafe.
O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é
de R$ (inserir o valor da proposta)(inserir o valor por extenso).
O prazo de execução do objeto é de (inserir o prazo de execução)(inserir o prazo de
execução por extenso)dias contados a partir do 10' (décimo) dia da data de assinatura
do Contrato de Empreitada.
O prazo de validade da proposta de preços é de (inserir o prazo de validade) (inserir o

prazo de validade por extenso) dias a partir da data limite estabelecida para o
recebimento das propostas (envelopes n'’ 1 e n'’ 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

(nome, RG n'’ e assinatura do responsável legal)
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MODELO N' 08

PLANILHA DE SERVI(,'OS
Anexo ao edital

( nome,RG n' e assinatura do responsável legal) ( nome, CREA n' e assinatura
engenheiro habilitado)
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(carimbo, nome e assinatura do responsável legal)

(carimbo, nome, nc’ RG e CREA e assinatura do engenheiro)
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MODELO NO 12

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref. : Edital de Tomada de Preços no 4

Objeto : (inserir o nome da obra , local, rua, número, cidade e outros)

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante
legalmente constituído da proponente (inserir o nome da proponente) , declara sob
as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de microempresa
ou empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento
pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar n'’ 123/06.

Local. de de 2023

(nome, RG n' e assinatura do responsável legal)
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MODELO N' 13

Ref. : Edital de Tomada de Preços

Objeto:(inserir o nome da obra , local, rua, número, cidade e outros)

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante
legalmente constituído da proponente (inserir o nome da proponente) declara, sob
as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito)
anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não
mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos .

Local. de de 2023u•nü• •===•nn

(nome, RGn' e assinatura do responsável legal)
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MODELO N' 14

CONTRATO N' /2023

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE E A

. NA FORMA ABAIXO:

O(inserir no do contratante), situado na (inserir endereço), PR, CNPJ (inserir n'’), a
seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do
representante legal), portador da cédula de identidade R.G. n'’ (inserir nc>), CPF n'’
(inserir n'>), e a empresa , CNPJ , localizada na , a seguir
denominada CONTRATADA, representada por portador da cédula de identidade
R.G. N'’ (inserir n'>) CPF n'’ (inserir n'’), residente na , firmam o presente Contrato
de Empreitada com fundamento na Lei
Federal nc> 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, na proposta da CONTRATADA datada
de , protocolo Nc’ (inserir nc)) conforme condições que estipulam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Contrato é a execução de(inserir objeto), sob-regime de
empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos,
especificações técnicas e demais peças e documentos da (licitação n'’), fornecida pelo
CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O preço global para a execução do objeto deste Contrato é de R$ (inserir valor) (inserir
valor por extenso), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL”.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

Das despesas com a contratação da empresa para a execução do objeto deste Edital,
serão pagos com recursos da dotação orçamentária:

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DOS
SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato
inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até(inserir prazo
de execução) dias, contados partir do 10' (décimo) dia da data da assinatura do
Contrato de Empreitada.
Parágrafo Primeiro
Os serviços deverão ser iniciados no máximo até 10'’ (décimo) dia contado a partir da
data da assinatura do Contrato de Empreitada.
Parágrafo Segundo
Somente será admitida alteração do prazo quando:
a) houver alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;
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b) houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por
atos do CONTRATANTE:
c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE:
d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execução;
e)atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente
jusüficados e aceitos pelo CONTRATANTE;
f) por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência
direta sobre o fornecimento do objeto contratado;
g) outros casos previsto em lei.
Parágrafo Terceiro
Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato cessam os
deveres e responsabilidades de ambas as partes em relação ao Contrato. Os atrasos
provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas
eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como decorrentes de força maior.
Parágrafo Quarto
Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá
comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as
providêrIciascabíveis.
Parágrafo Quinto
O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da
licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação,
pleito ou reclamação.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:
a) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos
serviços executados bem como, na forma da Lei, respeitar rigorosamente as
recomendações da ABNT;
b) notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência,
da concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma
de concreto e do início dos testes de operação das instalações elétricas e hidráulicas,
quando for o caso;
c) manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e
segurança, principalmente em vias públicas, de acordo com as normas de segurança
do trabalho:

d) dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa
atrasar ou impedir a conclusão do objeto deste Contrato em partes ou no todo;
e) manter no local do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de
Ocorrência:
D providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS;
g) não manter em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou
em serviços perigosos ou insalubres, não manter ainda, em qualquer trabalho, menores
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
h) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
i) fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos.
j) examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre
qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela
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apresentação da planilha de serviços para uma proposta de preços completa e
satisfatória .
Parágrafo Primeiro
Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza
trabalhista, previdenciária, social ou tributária de sua responsabilidade incidentes sobre
os serviços objeto deste Contrato. No caso da propositura de qualquer demanda judicial
em decorrência do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a
integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o
CONTRATANTE e a Administração Pública de qualquer ônus, sob pena de incorrer em
descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades
cabíveis.
Parágrafo Segundo
As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto,
são de inteira responsabilidade da contratada.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa
execução do objeto do presente Contrato;
b) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste
Contrato:
c) garantir à CONTRATADA acesso à documentação técnica necessária para a
execução doobjeto do presente Contrato e
d) garantir à CONTRATADA acesso às suas instalações.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos serviços serão executados conforme evolução da obra.
a) nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da
licitação, número do contrato, destaque do valor e da alíquota do ISS já recolhido na
prefeitura municipal, e outros dados que julgar convenientes, nãoapresentar rasura e/ou
entrelinhas e ser certificada pelo engenheiro fiscal;
b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GPS doCs) mês(s) de execução
por obra(s), devidamente quitada(s) e autenticada(s) em cartório, de conformidade com
o relatório do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e resumidas por obra, bem como
comprovante(s) de transmissão doCs) arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e
cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
FGTS doCs) último(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s) e
autenticada(s) em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes
ao FGTS/INSS, exclusivo para aCs) obra(s);
OBS: deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS eFGTS
devidos em todos os meses de execução do contrato, contados entre a data de
assinatura do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro1 e não
apenas o comprovante do último recolhimento realizado.
c)prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei no 12.440/202 f);
d) cópia da folha de pagamento dos empregados de cada obra:
1): liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação: da ART pela
FO.NTRA_T_AIIA; da quitação junto ao INSS, através de matrícula e CND; da quitação
junto ao FGTS/CEF, através do CRS: ' ' ’
f? a !ip eração da última parcela fica condicionada à apresentação: da certidão negativa
de débitosl expedida pelo INSS, referenteao objeto contratadoconcluído: do Termo de
Beeebimento P.rovi.?ório; de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas
de água, energia elétrica etc.
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g) no mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena
de não serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades
previstas neste Edital, deverão ser entregues os seguintes documentos: original(is) ou
cópia(s) autentica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisição dos referidos materiais;
declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica
ou de origem nativa de procedência legal (Modelo n' 11) em anexo; original da primeira
via da ATPF – Autorização de Transporte de Produtos Florestais, expedida pelo Instituto
Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;
comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, do fornecedor de produtos ou
subprodutos de madeira de origem nativa.
Parágrafo Primeiro
O faturamento deverá ser efetuado em nome do (inserir no de contratante) – CNPJ nc)

(inserir no)
Parágrafo Segundo
Caso a liberação do pagamento não ocorra em até 30 (trinta) dias após a apresentação
correta da fatura, incorrerá o CONTRATANTE em juros de mora, no montante de 2% ao
mês do valor da fatura.

CLÁUSULA OITAVA- DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL

O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5% (cinco porcento)
sobre o valor contratual acrescido da garantia adicional, se houver.
Parágrafo Primeiro
A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de contrato de
empreitada sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da
formalização da garantia de execução e da garantiaadicional, se houver.
Parágrafo Segundo
Se ocorrer majoração do valor contratual o valor da garantia de execução será acrescido
pela aplicação de 5% (cinco porcento) sobre o valor contratual majorado. No caso de
redução dovalor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução,
se assim o desejar.
Parágrafo Terceiro
A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o
valor que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de:
a) aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratual e o termo de recebimento
definitivo:

b) certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado
concluído:

c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia
elétrica.
Parágrafo Quarto
Nos casos previstos na Cláusula Décima Nona - Rescisão do Contrato, a garantia de
execução e a garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo. então.
apropriadas pelo CONTRATANTE a título de indenização/multa.

CLAUSULA NONA- DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE
GERENCIAMENTO E COMUNICAÇÃO

A flscalização da execução do objeto deste Contrato será feita através de profissionais
devidamente designados pelo CONTRATANTE. A fiscalização procederá mensalmente,
a contar da formalização deste Contrato1 à medição baseada nos serviços executados:
elaborará o boletim de medição, verificará o andamento físico dos serviços e comparará
com o estabelecido no cronograma físico-financeiro, para que se permIta a elaboração
do processo de faturamento. Caso os serviços executados não correspondam ao
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estabelecido no cronograma físico-financeiro, será registrada a situação inclusive para
fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso.
Parágrafo Primeiro
A c;ntratada deverá permitir e colaborar para que funcionários, engenheiros,
espe(.,ialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE: inspecionem a qualquer
tempo a execução do objeto do presente Contrato; examinem os registros e documentos
que considerarem necessários conferir;
Parágrafo Segundo
A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representá-la na execução do contrato.
Parágrafo Terceiro
A (,ÕNTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das
especificações técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha de servlços,
Boletim Diário de Ocorrências - BDO, o qual, diariamentel deverá ser preenchido e
rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização, e deverão ficar
reservados para o manuseio da fiscalização.
Parágrafo Quarto
A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com
autorização prévia da fiscalização.
Parágrafo Quinto
Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmol que apresente
defeitos, vícios ou incorreções não revelados até o Recebimento Definitivos deverá ser
prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela
CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o CONTRATANTE.
Parágrafo Sexto
Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou
má qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo
com as normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se
referindo aos defeitosdevidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da
CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição
do material rejeitado.
Parágrafo Sétimo
A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de
inteira responsabilidade da CONTRATADA.
Parágrafo Oitavo
A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento um ao
outro
A finalidade é revisar o cronograma dosserviços remanescentes e discutir os problemas
potenciais.
Parágrafo Nono
Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-
se-á efetiva, após o seu recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRAS PROVISÓRIAS

A CONTRATADAdeve submeter à fiscalização os desenhos, especificações técnicas e
mernoriais propostos para as obras provisórias que se façam necessárias, que deverá
aprová-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.
Parágrafo Primeiro
A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras provisórias.
Parágrafo Segundo
A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisórias.
Parágrafo Terceiro
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A CONTRATADA deve obter a aprovação dos órgãos competentes parao seu projeto
de obras provisórias, onde requeridas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS

Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativas que se
fizer(em) na obra, nos limites autorizados em lei.
Parágrafo Primeiro
A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o

CONTRATANTE e a CONTRATADA poderão ultrapassar o limite estabelecido no
parágrafo anterior.
Parágrafo Segundo
Se no Contrato não houver sido contemplados preços unitários para a obra, esses serão
fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no caput
desta
Cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS

Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços
decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o
emprego daqueles que julgar impróprios.
Parágrafo Único
Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas
em referência à mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os
mesmos devem ser novos, damelhor qualidade em suas respectivas espécies, de
acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e
equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como
“similar” a qualquer padrão especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da
similaridade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA SEGURANÇA E MEDICINA DO
TRABALHO

A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança
individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todosos trabalhadores o

tipo adequado de equipamento de proteção individual – EPI, deverá treinar e tornar
obrigatório o uso dos EPls.
Parágrafo Primeiro
O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá,
obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA.
Parágrafo Segundo
A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade
quanto à negligência ou descumprimento da Lei Federal nc> 6.514 de 22/12/77, Portaria
nc) 3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs
04, 05, 06 e 18.

Parágrafo Terceiro
Deverão ser observadas pela contratada todas as condições de higiene e segurança
necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais
envolvidos na obra , de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas
pela Portaria n'’ 3.214, de 08/06/78, Lei Federal nc) 6.514. de 22/12/77
Parágrafo Quarto
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O CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança,
estando autorizada a interditar serviços ou parte destes em caso do não-cumprimento
das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como
justificativa por atraso na execução da obra.
Parágrafo Quinto
Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do
responsável pela fiscalização em caso de acidente(s) na obra, nos serviços e/ou nos
bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA SEGURANÇA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art.
618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo
o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a
boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou
memoriais.
Parágrafo Primeiro
A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em

todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo
corn as normas de segurança do trabalho.
Parágrafo Segundo
A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente
Contrato.
Parágrafo Terceiro
Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a
CONTRATADA assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual
condenação, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações, aplicando-se no
caso concreto uma das formas de intervenção de terceiros previstas no Código de
Processo Civil, especialmente a denunciação da lide (art. 70 - CPC), se for o caso.
Parágrafo Quarto
A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA
assurnae se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos
serviços contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual
e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis,
Parágrafo Quinto
A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de
ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 932, 111, Código Civil)1 não podendo a
CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum título.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

C? objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze)
dias após a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato
pela CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços
executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de
responsabilidade doCONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONfRATAjqTE se
dará quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA.
Parágrafo Primeiro



000068

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente
designada pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do
Contratante, aCs) obra(s) será(ão) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.
Parágrafo Segundo
O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade
da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA CESSÃO DO CONTRATO E
SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a
nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do
CONTRATANTE.
Parágrafo Primeiro
Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais
pessoas físicas ou jurídicas sem autorização prévia, por escrito do CONTRATANTE,
deverá obrigatoriamente reassumir a execução da obra no prazo máximo de 15 (quinze)
dias, da data da notificação ou aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções
contratuais:
Parágrafo Segundo
Se eventualmente for concedida a subcontratação no todo ou em parte
peIoCONTRATANTE, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da
CONTRATADA em decorrência deste Contrato, nem importará em estabelecer qualquer
vínculo entre o CONTRATANTE e o subcontratado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

À CONTRATADA serão aplicadas penalidades peIoCONTRATANTE a serem apuradas
na forma a saber:
a) multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo que
exceder à data prevista para conclusão da obra;
b) multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por ação, omissão ou
negligência, a CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigações contratuais;
c) multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder
o Contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização do
CONTRATANTE, devendo reassumir a execução da obra no prazo máximo de 15
(quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções
contratuais:
d) multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando ocorrer rescisão do
Contrato conforme o estabelecido na Cláusula Décima Nona, Parágrafo Primeiro;
e) suspensão do direito de participar em licitações/contratos advindos de recursos do
CONTRATANTE, ou de qualquer órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo
de até 2 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a rescisão contratual
ou declaração de inidoneidade, por prazo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE em
conformidade com a gravidade da infração cometida pela CONTRATADA;
Parágrafo Primeiro

A multa será cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela
legislação pertinente. Caso a CONTRATADA não venha a recolher a multa devida
dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas de
pagamento vincendas ou será descontada do valor da garantia de execução e adicional
se houver
Parágrafo Segundo
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Aspenalidades previstas no caput, poderão cumular-se e o montante das muItas não
poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual e, também, não excluem a
possibilidade de rescisão administrativa do Contrato.
Parágrafo Terceiro
Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou
serviços previstos o CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los diretamente ou
através de terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada a CONTRATADA responderá
pelos custos através de glosas de créditos, garantias e/ou pagamento direto, inclusive
será declarada inidônea, ficando suspensa de firmar contrato pelo prazo de até 2 anos,
conforme a gravidade da infração e dos danos decorrentes.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

Quando forem verificadas situações, que ensejarem a aplicação das
penalidades/muItas, previstas na cláusula anterior, o CONTRATANTE dará início ao
procedimento administrativo cabível, para apuração dos fatos e respectivas sanções se
necessárias, mediante prévia notificação ao contratado dos atos a serem realizados.
Parágrafo Primeiro
Compete ao Prefeito, quando for o caso, a
penalidades/muItas.
Parágrafo Segundo
E facultado à CONTRATADA recorrer, conforme estabelece a legislação vigente,
quando não concordar com as penalidades aplicadas.

aplicação ou a dispensa de

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO

O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o .Contrato independentemente de
interpelação judicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de
qualquer espécie, nos seguintes casos:
a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por supeweniente incapacidade
técnica:

b) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer
empresas ou consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do
CONTRATANTE:

c) quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da
CONTRATADA sem justificativa aceito pelo CONTRATANTE;
d) quando houver inadimplência de Cláusulas ou condições contratuais por parte da
CONTRATADA e desobediência da determinação da fiscalização, e -

e) demais hipóteses mencionadas no Art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
Parágrafo Primeiro
A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados
imRlicará a apuração de perdas e danos, a perda da garantia de execução, sem
embargos da aplicação das demais penalidades legais cabíveis.
Parágrafo Segundo
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lnteIramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza,

CLÁUSULA VIGÉSIMA H DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

IntEgram e 9oTpletam o presente Contrato para todos os fins de direito, obrigando as
part.es .em todos os seus termos, os seguintes documentos cujos teore; são d;
conhecimento da CONTRATADA: o instrumento convocatório, projetos, especificações
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técnicas, memoriais, bem como a proposta, planilha de serviços, cronograma físico-
financeiro, anexos e pareceres que formam o processo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislação em vigor e aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES

Serão incorporados a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer
alterações nos projetos, nas especificações técnicas, nos memoriais, nas quantidades,
no prazo de execução ou nos valores, decorrentes das obrigações assumidas pela
CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Contrato é conforme cronograma, contados da data da
assinatura do Contrato de Empreitada.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo,
bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica
desde já acordado entre as partes contratantes que, sempre prevalecerão aqueles
mencionados por extenso.
Parágrafo Único
Qualquer objeto de valor histórico, valor significativo que venha a serdescoberto, em
qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto
do presente edital, deverá a Contratada notificar à fiscalização e aguardar instruções
sobre os procedimentos a serem seguidos.

A CONTRATADA deverá manter, enquanto vigorar o contrato e em compatibilidade com
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na Tomada de Preços nc> 001/2023.
A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração constantes no art. 77 e
seguintes da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
A CONTRATADA signatária fica expressamente vinculada aos termos da proposta da
licitante vencedora.

O presente contrato é complementado e integrado pelas regras constantes no edital
daTomada de Preços nc) 001/2023.
Faz parte integrante, o edital da Tomada de Preços n'’ OO1/2023e a proposta de preços
conforme estabelece a Lei Federal nc) 8.666/93 e suas alterações e demais documentos
da licitação que sejam pertinentes, aplicando-se Ihe todos os seus dispositivos naquilo
que não contrariar as presentes disposições.
A CONTRATADA deverá manter, enquanto vigorar o contrato e em compatibilidade com
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas naTomada de Preços n'’ 001/2023.
A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas
cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito públi(,of aplicando_se Ihes,
supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito
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privado, na forma do artigo 54, da Lei n'’ 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art.
55, do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de (inserir nome da comarca), Estado do Paraná,
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

1
de de 2023.

Assinatura do CONTRATANTE Assinatura da CONTRATADA

Assinatura do Engenheiro Fiscal
CREA n'’

Testemunhas:

R(b no

R(J no
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

O objetivo do presente é a TOMADA DE PREÇO para contratação de empresa
especializada para realização de ampliação de 1200 metros de rede iluminação pública,
dentro do perímetro urbano, na RODOVIA PR-473 DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
conforme projetos e memoriais - anexos. As luminárias de LED serão fornecidas pelo
município.

2 - JUSTIFICATIVA:

A prestação de serviços de iluminação pública é de competência do poder público
municipal ou distrital, conforme art. 30 e 149-A da Constituição Federal de 1988. Sendo
assim, a elaboração de projeto, a implantação, a expansão, a operação e a manutenção
das instalações são de responsabilidade do poder público municipal ou distrital.

A iluminação pública é um direito dos moradores e pela Constituição Federal cabe às
prefeituras organizar e prestar esse serviço. Cada município recolhe de acordo com a
legislação local, o valor da CIP ou COSIP, Contribuição de Iluminação Pública, cobrada
dos moradores nas faturas de energia elétrica. Ademais, ruas escuras acabam
contribuindo para o aumento da violência e favorece o desenvolvimento do crime.
Portanto, faz necessário a ampliação das redes no município.

Considerando que iluminação é um serviço público essencial para a qualidade de vida
da comunidade e que é de fundamental importância para o desenvolvimento social e
econômico do Município e constitui um dos vetores para a segurança nos centros
urbanos, tanto na questão do tráfego de veículos e pedestres quanto na prevenção
contra a criminalidade. Além de iluminar ruas1 avenidas1 praças1 monumentos históricos
e demais logradouros públicos, é importante para a melhoria da imagem das cidades,
favorecendo o comércio, o turismo e o lazer.

A extensão de rede será realizada na entrada da cidade dentro do perímetro urbano,
sendo o endereço Rodovia PR 473, onde grande parte da população faz caminhadas à
noltel sendo o trajeto extremamente escuro. Ademias dará maior visibilidade na

chegada ao município, contribuindo inclusive para o melhoramento estético, dentro

outros aspectos, bem como, o trajeto da acesso ao parque industrial do município.

Por fim, ressalta-se que para execução da obra fora realizado projeto com engenheiro
eletricista especializado. Do mesmo modo que o projeto para execução foi aprovado
pelo DER-PR através da licença para implementação do empreendimento n'
00259/2023 Bem comol a COPEL também aprovou o projeto com fundamento que o
mesmo atende as exigências e especificações estabelecidas nas Normas e Manuais
Tecnicos da COPEL através do protocoIo: 01.20233518720843.
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3 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:

Justifica-se a solicitação do julgamento pelo critério de julgamento MENOR
PREÇO GLOBAL.

4 – DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA
OU PROSPECTO:

Atestado de Capacidade Técnica-Profissional fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, (que não a própria licitante-empresa) de acordo com o inciso II, 5l'>
do Art. 30 da Lei n') 8.666/93, de haver o(s) profissional(is) técnico(s) executado obra(s)
de c,aracterística(s) semelhante/similar ou superior ao objeto licitado. Será admitido o
somatório de atestados técnico profissionais.

o Atestado de Capacidade Técnico-Profissional deverá estar acompanhado da
respectiva Certidão -de Acervo Técnico – CAT, emitido pela entidade de classe, da
região onde os serviços foram executados, comprovando a existência de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
pelo serviço constante no Atestado de Capacidade Técnico-Profissional apresentado,
profissional este que será oCa) responsável técnico(a) da obra.

A ART - Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento equivalente, por si só,
não será aceita como acervo técnico profissional, pois não se caracteriza como um
documento que comprove a execução de uma obra ou serviço.

5 – LOCAL E FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO/PAGAMENTO:

Tem como local de execução a PR 473, sendo início das obras localizado no KM 82 +
300m e fim no KM 83 + 500m

6 – CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA:

Os serviços, objeto desta licitação, terá vigência de 12 (doze) meses.

I– OBRIGAÇÕES:

DA CONTRATADA:

Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

- 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);

- substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

- 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 prazo previsto, com
a devida comprovação;
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- manter1 durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

DO CONTRATANTE:

- verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivo;

- comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas nos serviços prestados, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

- acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;

- efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do

serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

8 – ESPECIFICAÇÃO DO ITEM:

LOTE 1 :

Contratação da empresa para prestação de serviços a fim de atender a ampliação de

1200 metros de rede iluminação pública, conforme projetos e memoHais, na RODOVIA
PR-473 DE CRUZEIRO DO IGUAÇU.

As luminárias de LED serão fornecidas pelo município.

VALOR MÁXIMO ESTIMADO: R$ 237.981,74.

9 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:

O acompanhamento da execução do objeto será efetuado pelo Servidor Francisco
Trevisan, CREA RS 166156/D CPF 044.256.639-50, Telefone (46) 3572 8027, a fim de
acompanhar e garantir a perfeita execução do objeto do convênio.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do
empreiteiro, ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego
de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na
responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração e de seus agentes e
prepostos
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PARECER JURÍDICO n'’. 001/2023 - Lic. TOMADA DE PREÇO

Da: Procuradora Jurídica

Ao: Sr. Prefeito Municipal do Município de Cruzeiro do Iguaçu.

Ao: Sr. Secretário de Administração do Município de Cruzeiro dp Iguaçu.
1

Ao: Sr. Presidente da Comissão de Licitações do Município de C3ruzeiro do
Iguaçu.

Assunto: Licitação modalidade ToMada de Preço n.
001/2023.

Objeto: Contratação de empresa especializada para
realização de ampliação de 1200 metros de rede iluminação
pública (...).

Vagar fgiáxirno: R$ 237.981,74 (duzentos e trinta e sete mil,

novecentos e oitenta e um reais, setenta e quatro centavos),

Nos foi enviado pelo Sr. Presidente da Comissão de Licitação
do Executivo Municipal para análise e posterior emissão de parecer quanto o Edital
retro referido, relativo ao procedimento licitatório, na modalidade Tomada de Preço

n. 001/2023, o qual segundo nosso entendimento foi redigido dentro das normas
consignadas na Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações, visto que presentes as
cláusulas essenciais, sem quaisquer condições que possam tipificar preferências ou
discriminações.

Quanto a modalidade escolhida para o presente procedimento
licitatório entendo que está correta, em razão do objeto a ser licitado, com fulcro no

artigo 22, II, S 2'’ e na alínea “b” do inciso II, do artigo 23 da Lei 8.666/93, bem como

no S 41 do artigo 23 da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações), conforme abaixo transcrjtos:

Art. 22. São modalidades de licitação:

ll- tomada de preços;

!2g.:omada ei\ preço? é a modalidade de licihçãQ éntre. i[üereqfados
devidamente cadastrados ou que atenclerem a todas as çondições eilgiàas

propostas, observada a necessária qualificação. r...y

(...)

f...)

para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do
artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites1 tendo
em vista o valor estimado da contratação: . ]

Págjna 1 de 3
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(...)
1 – para obras e serviços de engenharia:
(...)
b) tomada de preços - até R$ 1 .500.000,00 (um milhão e quinhentos reais);
(...)

Cumpre dizer ainda que o aviso contendo o resumo do Edital
deve ser publicado com a antecedência de 15 (quinze dias), nos termos do inciso
III do parágrafo 2c’ do artigo 21 da Lei 8.666/93.

“5 22 O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do
evento será :

(...)

HI - quinze dias para a tomada de preços, nos casos não especificados na
aliena “b” do inciso anterior, ou leilão.”

Ainda, quanto a publicação do aviso contendo o resumo Edital,
entendemos que o mesmo deve ser efetuada junto ao Diário Oficial da União se for
com financiamento oriundo de recursos federais, do Estado e jornal de grande
circulação, nos termos do artigo 21, da Lei 8.666/93, tendo em vista que trata-se de
obra proveniente de recursos de convênio, além é claro de nos outros meios legais

de publicações, para atender o princípio da publicidade, o que inclui site do TCE/PR,
Diário Eletrônico e portal da transparência do Município, consoante preceitua o
artigo 21 da Lei de Licitações, in verbis.

Art. 21 . Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das
tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local
da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no
mínimo, por uma vez: {Redação dada pela Lei n'’ 8.883, de 1994)

1 - no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou
entidade da Administração Pública Federal e, ainda, quando se tratar de obras
financiadas parcial ou totalmente com recursos federais ou garantidas por
instituições federais; fRedação dada pela Lei na 8.883, de 1994}

11 - no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando se tratar,
respectivamente, de licitação feita por órgão ou entidade da Administração
Pública Estadual ou Municipal, ou do Distrito Federal; {Redação dada pela Lei
n'’ 8.883, de 1994}

III - em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em
jornal de circulação no Município ou na região onde será realizada a obra,
prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado a bem, pôdenda ainda a
Administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de
divulgação para ampliar a área de competição. (Redação dada pela Lei nc’
8.883, de 1994)

5 lg O aviso publicado coníerá a indicação do local em que os interessados
poderão ler e obter o íexfo integral do edital e todas as informaçÕeé sobre a
licitação. +

(...)”.

Informa ainda que o departamento contábil, certificou que .há

dotação orçamentária suficiente para contratação do objeto do respectivo edital.

Q Página 2 de 3
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Diante o exposto, e, em razão da consulta realizada, entende-
se que no presente caso o procedimento licitatório e respectivo edital está
atendendo ao disposto na Legislação vigente, devendo ter seu normal
prosseguimento, observando-se os prazos para publicação e nos quais órgãos os
mesmos devem ser publicados nos termos do artigo 21 da Lei 8.666/93,
ressalvando que a questão da compatibilidade do preço foge ao controle desta
Assessoria, sendo de responsabilidade da área solicitante.

Este é nosso entendimento jurídico.

É o parecer que submeto a apreciação superior.

OAB/PR 59.899

Páginá 3 de 3
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Detalhes processo licitatório
Informações Gerais- --––--- -"--–" –-

Êntld3de :xecut'ya MUUICiP IC) DE CRUZEIRO DO [GUÀÇU

AnG* 2023

N“ llc;tação,dÉ3iiensa/!nexigibiliôade* 1

MocalldacJe* Tomada de P,eços

NÚmero edital/processo* 006

Recursos provenientes de orgar:isaIas Internacionais/multilateraIs de crédito
InstituiÇão nnan(dra

Contrato de Elnpiéstilno

Descrição Resumida dc1 Objeto* O objeto do presente termo é uma TOMADA DE PREÇO para contratação de

empresa especializada pata realização de ampliação de 1200 metros de rede

llurninação pública, dentro do perímetro urbano. na RODOVIA PR«73 DE

CP.JZEIRC) DO IGUAÇU conforme projetos e memoriais - anexos. As

Forma de A',ralicão Menor Preço v

Dotação OF®ln?ntaf lai 005002154S 100610 14zP}90510000

Pre,;o náxiln,yRef€rênc ia de preço - 237.981l74
R$'

Data de Lançamento do Edital 09/01/2023

Data de Abertura das Propastas 27/01/2023

NOVA Data da Abertura das Propostas

Dãta de Lançamento do Edital

Data da Abertura das Propostas

Data Registro

Data Registro

09/01/2023

Há itens exclusivos para EPP/ME? Não

Há cota de paRidpação para EPP/ME? Não

1-rata-se de obra com exIgêncIa de subcorltratãção de EPP/r'4p Não

Há prioridade para aQuisições de !nicíoempnsas regIonais ou locais? Não

Data fnncelalner, to

Percentual de particIpaÇão: 0l00

CPF: 6966554979 lbc gaLÃ )

https://servicos.tce.pr.gov.brfFCEPR/Municipal/amI/DetalhesProcessoCompra.aspx 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU'- PR.

AVISO NO 01 000079

TOMADA DE PRE(,'OS N' 001/2023

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu/PR, torna público que fará realizar no local e

data abaixo, licitação na modalidade de Tomada de Preços, de acordo com as condições
particulares do Edital, da Lei n.'’ 8.666/93, suas alterações e demais nonnas em vigor que
regem a matéria.
OBJETO: TOMADA DE PREÇO para contratação de empresa especializada para
realização de ampliação de 1200 metros de rede iluminação pública, dentro do perímetro
urbano, na RODOVIA PR-473 DE CRUZEIRO DO IGUAÇ’U conforme projetos e
memoriais - anexos. As luminárias de LED serão fornecidas pelo município.
DATA E HORA DE ABERTURA: 27 de janeiro de 2022, às 14:00 (Quatorze horas).
ENTREGA DE EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos podem sôr retirados
na sede da Prefeitura, nos dias úteis das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, ou
através da wet)page: http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ e demais informações através
do telefone (0xx46) 3572-8018, fax (0xx46) 3572-8001.

Éside9#da Colnissão de Licitação



rêo OHcã. dos Municípios do
Sudoeste do Paraná

Terça-Feira. 10 de Janeiro de 2023 Ano XII – EdiÇão Ne 2774

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

088080
AVISO N' 01

TOMADA DE PREÇOS NO 001/2023
A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu/PR, torna público que fará realizar no locat e
data abaixo. licitação na modalidade de Tomada de Preços. de acordo com as condIções
particulares do Edital. da Lei n.'’ 8.666/93. suas alterações e denrais normas em vigor que
regern a matérIa.
OBJETO: TOMADA DE PREÇO para conüatação de empresa especializada para
reaIIzação de ampliação de 1200 metros de rede Iluminação pública, dentro do perímetro
urbano, na RODOyIA PRa173 DE CRUZEIRO DO IGUAÇU conforme projetos e
rnemoriais-anexos. As tunrlnárias de LED serão fornecidas pelo rnuniclplo.
DATA E HORA DE ABERTURA: 27 de janeiro de 2022. às 14:00 (Quatorze horas).
ENTREGA DE EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos podem ser retirados
na sede da Prefeitura, nos dias úteis das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas.
ou através da v/ebpage: !rttp://ww'À'.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ e demais informações
através do telefone (0xx46} 3572-8018. fax (Qxx46) 3572-8001.
Cruzeiro do Iguaçu/PR. em 09 de janeiro de 2022.
Marcelo Junior Ferreira Soares - Presidente da Comissão de Licitação

+

M,téri, p„bU'„d, h. DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PAR+N/\ ?? dia IO/O1{2023'
À–Ü;r{Hcacão de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site

http://dioerns.com.br
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FORMAIO MULTAS

ANIMAIS

VENDE4E
VEqDOCAVALO. RACACRIOU.
LO. paRTE MÉDiÓ. 5 ANOS
DE IDADE. VALOR R$4.000,OO.
ACEiTAPROPeSTA CONtÁ
TO (46)99974-3200.

DiVERSOS

};l€,BPJB:BITq:>!&83}M&%:;B:W488

VENDE,SE

OPORTUNIDADE
EFiaõQa-Fêüi:RaR?
PAULO KARUNG -CORRE.
TOR AUTÔNOMO - CReci
F - 12427. ATENDE: FONE:
146) 3U33105 WHATS: í46}
999715t73.guilhemnk8HiQ(9
grr8H.mm- FrancIsooBeürao
: PR. O bom negódo: SatIsfaz
oVenda3or e Reali2a o Corn
pndor. 51.46:1 Deus é o non
so refúgIO e fortaleza...

EMPREGOS
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CONTRATA.SE
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TRqTA: MôcârÉco mn «pdàr.
da. ai can vontad6 do apren
dec lnt8nssad@ devem-Ir até
a MecânIca corn alrr}colo ero
rnâas, ou para maIores info&
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telefones (46} 991eH3143 ou
(46) 352% 1738.

APARTAMENTOS
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ALUGA4E
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nada no quarto maior, umb&
nhelm, 2 salas, 2 s3ada3, cc-
zinha lavard8ria 8 garagem.

Valor a combInar. Fone (46}
999787757 Mari

ALUGO Apto arn 1 alê8 ' 2
quartos. 1 banheIro sed81, ca
2inha. sala. madô com chun
rasquelra, área de s8r\'iço e
2 vag8s de garagem.EdifIcio
com elevador: sItuado na Rua
Ver\e3ue’a. nd1350, bairro Mi.

nlguaçu. A IIgue1 bollX]adoRS
1.500.00 +cendomtnto. F (46)
30554060/ 99107.28+0 Cre:
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VENDE...SE LESTE DE FRENTE PARAQ
TREVO. No final da AV. JúIIo

Bra San da
Frente para a Rcxla,lia, caril
área talál 15.500al’ OU VENDE
50% DAÀREA. BabEa Corre
tnrcrecif20955: 991058270
99921.088:

L4-1 546

61/gl
OPORTUNIDADE - VENDO
FARMÁCIA COM?LETA COM
FARMÁCIA POPULAR ATIVA
no baiaolndustHal. pr&írno ao
Supermercado Industrbl e a
UnipaI. EstadoR3ntento, BIa
cBmatkada. tnteressad€>s en-
t rar Bm contato pelo tetaÍor,8
{46)99BÍB075.

B

PONTO COMERCIAL AVE1\1-

DA: Loja de açaf e soIvetes na
cidaló norte bm anexo a su.
p8rmercado. com amplo 85,
paço, ótinro faturarnonto, e&
tzioR3mente> 8 3rnbíonIB clk

m3tlzado. Telefone para con-
tão (46) g39t79138,

y;;VEN-D'E'éE'i,
CASAS

iMaXfrT#aWH$81%BBB$fI
ALUGA-SE

Aluga4e au. corn 03 war-
Ios. e um sanh8iro. Valor de
R$ 600.00 reaIs. Lomlüacla
no BaIrro .qlvçrad8. rua Ma.
naus, 239. T6l8íone para mk
tato (046) 399791235.
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