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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA 

PREGAO ELETRONICO N 2  108/202. 
PROCESSO LICITATORIO N9 205/2022 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTtYt 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED E 
ACESSÓRIOS, PARA SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
NO PERÍMETRO URBANO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE 
OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO, 

DATA: 21.11.22 	ABERTURA: 09.12.22 	PROPOSTA ATÉ: 08:OOHS 

DISPUTA: 09:301-15 
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TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO 

Considerando o contido no Termo de Referência e demais documentos em anexo e 

tendo em vista a justificada necessidade do objeto abaixo descrito, autorizo o início do 

procedimento licitatório e determino a abertura do processo correspondente. 

Do Objeto: 
Implantação de registro de preços para futura e eventual fornecimento e instalação de 

luminárias de LED e acessórios, para substituição da iluminação pública no perímetro urbano, 
para atender a Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo. 

Justificativa: 
A iluminação pública é indispensável para o desenvolvimento social e econômico nos 

municípios e constitui-se num dos vetores para a segurança de motoristas, pedestres, ciclistas, 

residentes e lojistas com uma iluminação de qualidade, visando deslocamento seguro e rápido 

nos períodos noturnos. Além do mais proporciona uma boa visibilidade da conformação 

geométrica da via durante a noite (obstáculos, degraus, de clives e aclives), uma valorização da 

paisagem urbana e suas obras de artes e equipamentos públicos, ajuda na redução dos 

acionamentos à manutenção, por falha ou vandalismos 

Com o avanço tecnológico e alta globalização se desenvolveu nas industrias as 

luminárias (lâmpadas) de LED a qual vem sendo utilizada pela maior parte da população. Deste 

modo a administração pública não poderia ficar de fora e pensando na economicidade e uma 

boa prestação de serviço público, muitos municípios tem aderido à troca de luminárias de 

vapor mercúrio, metálico e sódio pelas de LED. 

As vantagens do uso de LED na iluminação pública não está unicamente baseada a 

ganhos econômicos, como também trazem benefícios ambientais. Esse dispositivo é livre de 

metais pesados e é composto por materiais recicláveis, além de ter uma vida útil prolongada. 

Diminuindo assim a necessidade de descartes frequentes desses materiais e a economia dos 

cofres públicos. 

Do valor: 
O custo total estimado para a futura contrata R$ 1.712.884,00 (um milhão setecentos 

e doze mil oitocentos e oitenta e quatro reais). 

Dotação orçamentária: Conforme Princípio do Planejamento Integrado. 

Assim, encaminha-se a Comissão de Licitação / o Oficial responsável pelo processo, 
para que adote as providências cabíveis, de acordo com as normas em vigor. 

Coronel Vivida, 09 de agosto de 2022. 
ANDERSON MANIQUE Assinado de forma digital por ANDERSON 

MANIQUE BARRE70-9673110999 

BARRETO:96731 109991 	d2022.0e.01158:3703o0' 

Anderson Manique Barreto 
Prefeito 
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. Objeto: 
1.1. Implantação de registro de preços para futura e eventual fornecimento e instalação de 

luminárias de LED e acessórios, para substituição da iluminação pública no perímetro 
urbano, para atender a Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo, conforme especificações e 

quantidades estabelecidas abaixo: 

Conforme Requisição de Necessidades n 2  455/2022 (Anexo 1) 

2. Justificativa: 
2.1. A iluminação pública é indispensável para o desenvolvimento social e econômico nos 

municípios e constitui-se num dos vetores para a segurança de motoristas, pedestres, 

ciclistas, residentes e lojistas com uma iluminação de qualidade, visando deslocamento 

seguro e rápido nos períodos noturnos. Além do mais proporciona uma boa visibilidade da 

conformação geométrica da via durante a noite (obstáculos, degraus, de clives e aclives), 

uma valorização da paisagem urbana e suas obras de artes e equipamentos públicos, ajuda 

na redução dos acionamentos à manutenção, por falha ou vandalismos 

2.2. Com o avanço tecnológico e alta globalização se desenvolveu nas industrias as 

luminárias (lâmpadas) de LED a qual vem sendo utilizada pela maior parte da população. 

Deste modo a administração pública não poderia ficar de fora e pensando na economicidade 

e uma boa prestação de serviço público, muitos municípios tem aderido à troca de 

luminárias de vapor mercúrio, metálico e sódio pelas de LED. 

2.3. As vantagens do uso de LED na iluminação pública não está unicamente baseada a 

ganhos econômicos, como também trazem benefícios ambientais. Esse dispositivo é livre de 

metais pesados e é composto por materiais recicláveis, além de ter uma vida útil 

prolongada. Diminuindo assim a necessidade de descartes frequentes desses materiais e a 

economia dos cofres públicos. 

3. Justificativa da quantidade estimada: 

3.1. O quantitativo está baseado em relatório de utilização dos produtos. As quantidades são 

estimadas e serão utilizadas de acordo com a necessidade e interesse da Administração 

Pública. 

3.2. As quantidades são estimadas, serão utilizadas de acordo com a necessidade e 

interesse Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo, sendo que ao término de vigência 

contratual, o remanescente ficará automaticamente suprimido, ficando a contratante 

desobrigada da aquisição total dos itens, e consequentemente do seu pagamento. 

3.3. Neste sentido, cabe destacar que, quando a administração precisa licitar o primordial é 

planejar, o que expressa o Art. § 7°, inciso II, da lei 8.666/93: 

"A definição das unidades e das quantidades a serem 

adquiridas em função do consumo e utilização provável, 
cuja quantidade estimada será obtida, sempre que 

Mauro Busanelio 
Secretário de Obras, Viação e 

Urbanismo 
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possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de 
estimação. 

3.4. Conclui-se que as quantidades são necessárias e suficientes para atendimento pelo 

período de 12 meses. 

4. Avaliação do Custo: 
4.1. O custo total estimado da presente aquisição é de R$ 1.712.884,00 (um milhão 
setecentos e doze mil oitocentos e oitenta e quatro reais), conforme planilha de médias em 

anexo; 

4.2. A metodologia de preços foi embasada no Decreto Municipal n 2  6.529/2019, houve 

diversificação da base de pesquisa, certificando-se de que os preços obtidos correspondem 

aos praticados no mercado. 

4.3. Para a ponderação dos custos foram realizadas pesquisas diretamente com empresas do 

ramo, bem como, através de propostas praticadas em licitações com o mesmo objeto, 

compondo-se a estimativa de preços da planilha em anexo. 

4.4. Houve diversificação da base de pesquisa, certificando-se de que os preços obtidos 

correspondem aos praticados no mercado. Foram empregados contratos/atas de registro de 

preços de contratações similares de outros entes públicos, tendo como objetivo final a 

confecção do mapa comparativo de preços. 

4.5. Toda a atividade de pesquisa, desde a seleção de parâmetros, cotação de preços nos 

parâmetros escolhidos ao juízo crítico sobre os valores encontrados, tem como objetivo final 

a confecção do mapa comparativo de preços, tratando-se de percentuais apenas para se 

estimar o custo de uma unidade, sendo assim desconsideramos valores muito acima ou 

muito abaixo dos demais para que não obtivéssemos valores equivocados dentro do 

processo, tanto sobrepreços como inexequíveis. 

S. Dos critérios: 
5.1. Da modalidade: Pregão 

5.2. Tipo de licitação: Menor Preço 

5.3. Critério de Julgamento: para fins de julgamento das propostas será adotado o critério 

"MENOR PREÇO POR LOTE", observado as condições definidas no Edital e seus anexos. 

5.4. Licitação para Ampla Concorrência: 
5.4.1. Neste certame não será aplicável, a exclusividade, benefício ME, EPP, art. 48 da Lei 

Complementar n 2  123/2006, exceção contemplada pelo art. 49 da mesma lei, inciso III: o 

tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno 

porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou 

complexo do objeto a ser contratado. 

5.4.2. A segunda hipótese do art. 49, prevista no inciso III visa proteger a Supremacia do 

Interesse Público, eis que não aplicará a contração diferenciada quando gerar efeitos 
negativos tornando-a lesiva para a Administração Pública. Dentre a lesividade vislumbra-se a 

onerosidade excessiva da licitação ou então prejuízo ao conjunto do objeto licitado, como 

\I 7 
Mauro Busaneilo 

Secretário de Obras, Viação e 

Urbanismo 
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por exemplo a divisão de cotas em objeto divisível que resulte em prejuízo ou 

subcontratação que desnature a identidade e funcionalidade do objeto. 

6. Obrigações do Contratante: 
6.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Detentora. 

6.2. Conferir no ato da entrega, através dos Gestores e Fiscais designados e caso haja alguma 

divergência com o objeto solicitado e o entregue, solicitar a reposição ou correção imediata. 

6.3. Notificar, formal e tempestivamente, a Detentora sobre as irregularidades observadas 

no cumprimento das obrigações assumidas. 

6.4. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 

6.5. Comunicar prontamente a Detentora, qualquer anormalidade no objeto, podendo 

recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições 

estabelecidas. 

6.6. Comunicar à Detentora qualquer irregularidade manifestada durante a vigência da Ata 

de Registro de Preços, para que sejam adotadas as medidas pertinentes. 

6.7. Exercer o acompanhamento e a fiscalização, pelos fiscais designados, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

7. Obrigações da Detentora: 
7.1. Cumprir integralmente as obrigações assumidas, conforme especificações contidas 

neste Termo de Referência. 

7.2. Manter, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a 

vigência da Ata de Registro de Preços, de acordo com o art. 55, XIII, da Lei 8.666/93, 

informando o Contratante à ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições. 

7.3. Comunicar imediatamente o Contratante no caso de ocorrência de qualquer fato que 

possa implicar no atraso da entrega do objeto e na execução do serviço, e qualquer 

anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as 

providências de regularização necessária. 

7.4. Fornecer os produtos e serviços em estrita conformidade com as especificações 

contidas no Edital e proposta de preços apresentada, à qual se vincula, não sendo admitidas 

retificações, cancelamentos, quer seja de preços, quer seja nas condições estabelecidas. 

7.5. Efetuar a entrega do objeto e a execução dos serviços com pontualidade, atendendo a 

todas as condições estabelecidas. 

7.6. Custos relativos a deslocamento, para transporte do objeto licitado, serão por conta da 

Detentora, bem como o transporte de equipamentos (necessários à descarga), serão de 

responsabilidade da mesma, observadas as normas de segurança do trabalho e de trânsito, 

não cabendo nenhum ônus ao Contratante. 

7.7. Responder por danos que venham a ser causadas por seus empregados ou preposto ao 

Contratante ou a terceiros, desde que fique comprovada sua responsabilidade, não se 

excluindo ou se reduzindo esta em virtude do acompanhamento realizado pelo Contratante, 

de acordo com o art. 70 da Lei n. 9  8.666/93. 

MGr(seIlo 

Secretário de OI as, Vi ão e 

Urbanismo 
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7.8. Certificar-se, preliminarmente, de todas as condições exigidas no Edital, não sendo 

levada em consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento. 

7.9. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor do objeto da licitação. 

7.10. A Detentora deverá garantir a qualidade dos produtos entregue, assim como dos 

produtos e materiais, devendo reparar, corrigir, remover, substituir às suas expensas, no 

total ou em parte, os produtos que se verificarem vícios, defeitos, incorreções ou má 

qualidade. 

7.11. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de 

crachá, além de fornecer e fiscalizar o uso de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) 

aos seus funcionários e prepostos. 

7.12. Correrá por conta da Detentora as despesas para efetivo atendimento ao objeto 

licitado, tais como embalagens, seguro, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciá rios. 

7.13. A Detentora deverá observar rigorosamente as normas regulamentadoras, sanitárias, 

de segurança, ambiental, de higiene e medicina do trabalho. 

7.14. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, 

sem prévia e expressa anuência da Administração, e em tudo o que seguir as diretrizes da 

Administração. 

7.15. 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. 

7.16. Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor - conforme Lei n9 8.078/90, que sejam compatíveis com o regime de 

direito público. 

7.17. Todos os casos atípicos não mencionados neste Termo de Referência, deverão ser 

apresentados ao Gestor e/ou Fiscal da ata para sua definição e determinação. 

8. Da Subcontratação: 

8.1. Não será permitida a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da Ata de 

Registro de Preços com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a 

fusão, cisão ou incorporação, salvo prévia e expressa autorização do Contratante. 

8.2. Em caso de autorização de subcontratação total ou parcial do objeto, fica a 

subcontratada obrigada a apresentar previamente à autorização, os documentos 

com probatórios de idoneidade, exigidos da detentora na fase de habilitação. 

8.3. Autorizada qualquer das hipóteses retro, a Detentora permanecerá solidariamente 

responsável pelo cumprimento de todas as condições ajustadas na Ata de Registro de Preços 

e Edital. 

9. Condições e características para entrega e aceitação dos itens: 

9.1. Os produtos, objeto deste Termo de Referência, deverão ser fornecidos e instalados 

sem ônus para o Contratante, mediante solicitação formal através de Nota de Empenho e 
Autorização de Compras e/ou Ordem de Execução de Serviços, as quantidades nelas 

Mauran 

Secretário de Obrs, Viaçã e 

Urbanisfto 
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prescritas, deverão ser entregues nos locais, datas e horários determinados pela Secretaria 

solicitante. 

9.2. A Detentora deverá realizar a instalação do objeto solicitado em até 30 (trinta) dias, 
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e Autorização de Compras e/ou 

Ordem de Execução de Serviços, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas. 

9.3. As características dos materiais deverão obedecer aos padrões de qualidade 

determinados pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e INMETRO e também 
da COPEL - Companhia Paranaense de Energia, por se tratar de material destinado a 

manutenção da rede de iluminação pública. 

9.4. Para os lotes das luminárias de LED a Detentora deverá fornecer uma garantia mínima 
de 06 (seis) anos, assinada pelo fabricante do produto em carta personalizada com o nome 

do município. 

9.5. Enquanto durar o período de garantia do fabricante, será de inteira responsabilidade da 

Detentora todos os custos com transporte da mercadoria para o Município, bem como o 

método de embalagem adequado à proteção efetiva contra choque e intempéries no 

deslocamento. 

9.6. A entrega deverá conter a quantidade total solicitada, não sendo permitidas entregas 

parceladas, sob pena de devolução do objeto, bem como aplicação das penalidades 

previstas. 

9.7. A entrega deverá ser realizada se segunda a sexta-feira, durante o horário de 

expediente. Em caso de necessidade de entregas fora do horário, este deverá ser 

comunicado ao Contratante e executado em comum acordo entre as partes. 

9.8. Os produtos, objeto deste Termo de Referência, poderão ser adquiridos em pequenas 

quantidades, apenas para suprir as necessidades momentâneas, uma vez que o município 

não dispõe de depósito para armazenar mercadorias e nem sempre irá coincidir que um 

mesmo produto seja solicitado por vários departamentos. Neste caso a empresa vencedora 

de cada itens se obriga a fornecer os produtos nas mesmas condições do edital. 

9.9. As quantidades são estimadas, sendo que ao termino da vigência da Ata de Registro de 

Preços, o remanescente ficará automaticamente suprimido, ficando o Contratante 

desobrigado da aquisição total dos produtos, e consequentemente seu pagamento. 

9.10. O recebimento do objeto da aquisição se dará conforme o disposto no Art. n 2  73, 

inciso II, alíneas "a" e "b", e Art. n 2  76, da Lei 8.666/93, e compreenderá duas etapas 

distintas, a seguir discriminadas: 

9.10.1. Recebimento provisório: No momento da entrega e consistirá na mera contagem 

física, verificação da quantidade requisitada, apresentada na nota fiscal e constatação 

quanto a integridade das embalagens, lacres, etc. 

9.10.2. Recebimento definitivo: Ocorrerá em no máximo 05 (cinco) dias após o recebimento 

provisório, caso confirmada a conformidade com as especificações técnicas, a nota fiscal 

será atestada pelo gestor e fiscal da Ata de Registro de Preços, autorizando assim o 

pagamento. 

9.11. Se a quantidade e/ou qualidade do(s) produto(s) não corresponderem ao exigido, a 

Detentora terá um prazo de 72 (setenta e duas) horas, para que faça a devida correção, 

substituição ou complementação do total, sob pena de aplicação das penalidades previstas. 

Mauro Busanelio 

Secretário deObras, Via ão e 

Urbanismo 
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9.12. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da Detentora 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da Ata de Registro de Preços. 

9.13. Luminárias Led Tipo Pública: 

9.13.1. As luminárias serão do tipo pública com tecnologia LED, vida útil do conjunto 65.000 

horas' @L70 com certificado ativo conforme Portaria 20 do INMETRO. Ainda deverá atender 

às seguintes especificações com base nos dados declarados pela Portaria 20 do INMETRO e 

NBR60598-1 que serão consultados durante o certame pela comissão de Licitação para fins 

de classificação da proposta: 

a. Tensão de entrada 120277 VAC 

b. Temperatura de cor dos LED5 4.000K 

c. Pintura eletrostática na cor PRETO FOSCO (RAL9005), 

d. Fator de Potência Maior que 0,97 2; 

e. Cabo de alimentação com 5 metros sem emendas'. 

f. Com ajuste de angulo mínimo de -15 e +15 2  

g. Tomada sete pinos mais relé fotocontrolador incluso NBR 5123. 

h. Deverá vir gravado a laser na luminária, o seguinte texto: "MUNICIPIO DE CORONEL 

VIVIDA - PR", não será aceito adesivo ou pintura. 

i. fluxo luminoso mínimo de 12.200 lumens 6  

OBS: A cor PRETO FOSCO (letra c) e a gravação a laser "MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - 

PR" (letra h), justificam-se para fins de padronização, controle e segurança patrimonial com 

o intuito de evitar furtos. 

A vida útil exigida mínima exigida, além de atender ao mínimo solicitado pela portaria 
N 2 20/2017 do INMETRO, visa atender a necessidade de retorno de investimento projetada 

pelo município em função da economia gerada pela substituição das luminárias antigas por 

luminárias de LED. 
2 o fator de potência exigido além de contribuir para um melhor aproveitamento do sistema 

energético nacional, ocupando menos o sistema durante período de ponta, visa também não 

onerar a fatura da energia da iluminação quando da cobrança dos reativos a ser 

implementada com os sistemas de telemetria, que serão a próxima etapa em termos de 

iluminação pública do Município. 

Além de uma melhor condutância, o município visa com a especificação eliminar um ponto 

de falha (emenda), garantindo assim maior confiabilidade ao sistema como um todo. 

O ajuste de ângulo nas luminárias se faz necessário a fim de aproveitar a infraestrutura 

existente dos braços de iluminação pública, que são de diferentes ângulos e tamanhos. 

Dessa forma, o município economizará não adquirindo novos braços e conseguirá atingir os 

níveis de iluminamento necessários, conforme o projeto executivo a ser realizado. 

O licitante deverá ofertar luminária mais o relé fotocontrolador conforme NBR-5123-2016 e 

descriminar na proposta de preços a marca e modelo do relé fotocontrolador ofertado, sob 

pena de desclassificação. 
6 o fluxo luminoso mínimo da luminária foi elencado de acordo com pesquisa ao site do 

INMETRO, garantindo a concorrência em termos de marcas que atendam as especificações, 

Secretário 	Obra Via à e 

Urbanisr 
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visando não apenas a economia de energia, mas o resultado luminoso na via, selecionando 

luminárias de alta eficiência luminosa, pois quanto maior a eficiência de lumens por watt, 

maior será o nível de iluminamento das vias com menor consumo de energia, de acordo com 

o projeto executivo a ser realizado, visando a contratação mais vantajosa ao município. 

9.14. Documentação De Comprovação Da Luminária do Licitante Vencedor: 

9.14.1. Para fins de comprovação da característica da luminária ofertada, o licita ntevencedor 

deverá enviar junto com a amostra, sob pena de desclassificação, os seguintes documentos 

referentes às luminárias LED: 

a. Certificado de avaliação da conformidade conforme os requisitos da Portaria n 2 . 20 

INMETRO das luminárias ofertadas. 

b. Registro de objeto INMETRO ativo das luminárias ofertadas. 

c. Termo expedido pelo fabricante da luminária constando que o cabo de alimentação de 5 

metros esteja ligado/conectado diretamente no anti-surto sem emendas, inclusive cabo de 

proteção PE para uma melhor condutância e sem emenda até a conexão na rede. 

d. Relatório de Ensaio de Eficiência Energética e Fotométrico do produto ofertado. 

e. Relatório de ensaios de segurança dos produtos ofertados conforme portaria 20 

INMETRO. 

f. Ensaio de vida útil do LED, LM-80 atendendo L70 

9.15. Braço De Iluminação Pública: 

9.15.1. Braço para Iluminação Pública, Padrão Copel, tipo BR-2 (NTC 813951/53), fabricado 

em Aço, comprimento total 3 metros, espessura de chapa 3mm, diâmetro de 46 a 49mm, 

galvanizado a fogo. 
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9.16. Substituição Das Luminárias: 

9.16.1. O fornecimento e instalação de luminárias LED, rele fotocontrolador, cabo, deverão 

ser fornecidas na ponta dos braços de iluminação pública, para tanto deverão ser realizadas 

as seguintes previsões para este serviço: 

a. Desinstalação do conjunto de iluminação pública existente, braço, reatores e 

foto controlador. 

b. Fornecimento e execução da fiação nova (incluída na especificação da luminária) e dos 

três conectores CDP novos em todos os pontos de iluminação pública. 

c. Transportes das luminárias, lâmpadas, rele fotocontrolador e reatores em local indicado 

pela administração, dentro dos limites do município. 

d. A luminária deverá ser ligada a rede em 220V (F+F) com terra conectado ao NEUTRO da 

rede, considerando que a rede possui Neutro aterrado. 

e. Não será permitida a reutilização do relé fotocontrolador, parafuso, conector existente. 

9.17. Substituição Dos Braços: 

9.17.1. O fornecimento e instalação dos braços deverão ser fixados no poste da rede de 

distribuição elétrica, para tanto deverão ser realizadas as seguintes previsões: 

a. Parafusos 300mm novos ou cintas adicionais necessárias à substituição. 

b. Transportes dos braços retirados para local indicado pela administração, dentro dos 

limites do município. 

c. Não será permitida a reutilização dos parafusos antigos existentes. 

9.18. Garantia Das Luminárias, Relé Fotocélula E Assistência Técnica: 

9.18.1. A licitante vencedora deverá apresentar, junto com a amostra, carta de garantia, 

assegurando ao município a garantia por defeito de fabricação das luminárias LED e relé 

fotocontrolador pelo prazo mínimo de 6 (seis) anos, contados a partir da data de instalação, 

carta de garantia personalizada em nome do município de Coronel Vivida-PR e assinada pelo 

fabricante dos produtos, com firma reconhecida e ou assinatura com certificado digital (com 

link para confirmação). A garantia dos itens defeituosos não se estende, estritamente, a: 

a. Descarga Atmosféricas; 

b. Vandalismo; 

Mauro Busanelio 

Secretário de Obras, viaço 

Urbanismo J 
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c. Danos provocados por queda, impacto, enchente; 

d. Defeitos causados por caso fortuito ou força maior; 

e. Produtos alterados e/ou modificados; 

f. Produtos que não tenham sido instalados pela contratada. 

g. Oscilações na rede fora da tensão especificada e devidamente comprovada. 

9.18.2. A contratada deverá assegurar o prazo de substituição dos produtos defeituosos, 

cobertos pela garantia, de no máximo 7 dias úteis contados da solicitação da administração. 

9.18.3. Após o término da garantia contratual o fabricante da luminária deverá disponibilizar 

no mercado nacional, direta ou indiretamente, placa, driver e corpo ótico, itens para reparo 

e conserto das luminárias instaladas, por até 5 (cinco) anos, dos produtos ofertados. Esta 

condição deve ser formalizada por escrito em carta assinada pelo fabricante da luminária, 

personalizada em nome do Município de Coronel Vivida - PR e apresentada no ato do 

pregão. 

10. Da Demonstração Técnica: 
10.1. Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, ainda antecedendo a homologação a adjudicação a Autoridade Competente 

convocará a empresa classificada em primeiro lugar para realização da demonstração 

conforme segue: 

10.1.2. A demonstração deverá ser realizada em até 3 (três) dias úteis; 

10.1.3. Deverá apresentar 1 (uma) amostra (luminárias LED), para análise e verificação de 

atendimentos às respectivas Especificações Técnicas (ANEXO 1) e as funcionalidades 

previstas e exigidas pelo Edital. 

10.2. Será desclassificada a licitante que não fornecer garantia mínima de 06 (seis) anos, 
assinada pelo fabricante do produto em carta personalizada com o nome do município, e 

que não estejam em conformidade com as exigências da ABNT - Associação Brasileira de 
Normas Técnicas e INMETRO e também da COPEL - Companhia Paranaense de Energia, ou 
não atender Especificações Técnicas (ANEXO 1). 
10.3. Na avaliação serão considerados todas as características e parâmetros constantes no 

Termo de Referência. 

10.4. Se o licitante não atender a qualquer uma das especificações técnicas e demais 

requisitos do sistema, a comissão de avaliação emitirá parecer desclassificando-a e 

convocará o segundo classificado para a fase de habilitação, e assim sucessivamente. 

10.5. As amostras entregues serão descontadas do quantitativo total registrado, ficando sob 

a guarda do contratante para eventuais comparações com os produtos futuramente 

entregues. 

10.6. A licitante que for desclassificada pela reprovação das amostras, poderá retirá-las após 

a homologação deste pregão. 

10.7. Havendo a reprovação das amostras apresentadas, será convocado o licitante 

subsequente, até que se verifique o pleno atendimento do produto ofertado a este Edital. 

10.8. A não apresentação das amostras ou apresentação de amostras em nítida 
desconformidade com o exigido pelo Edital, realizada pelo licitante classificado em primeiro 

Mauro BusaIIo 
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lugar, poderá ensejar em abertura de processo administrativo para eventual aplicação de 

penalidade nos termos do Art. 
70  da Lei 10.520/2002. 

10.9. As demais licitantes poderão se fazer presentes na sessão de demonstração. 

10.10. As demais licitantes somente poderão se manifestar em ata ao final da demonstração. 

11. Qualificação técnica: 
11.1. Certidão de registro de Pessoa Jurídica (proponente) expedida pelo Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, dentro de seu prazo de validade ou Certidão 
de registro de Pessoa Jurídica (proponente) expedida pelo Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo - CAU, dentro de seu prazo de validade ou Certidão de registro de Pessoa 
Jurídica (proponente) em Conselho, o qual, comprove a competência na área do objeto 
desta licitação, dentro do seu prazo de validade junto com a documentação que demonstre 

as atribuições deste conselho; 

11.2. Certidão de registro de Pessoa Física do profissional que irá atuar na qualidade de 

Responsável Técnico, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, 

dentro de seu prazo de validade ou Certidão de registro de Pessoa Física do profissional que 

irá atuar na qualidade de Responsável Técnico, expedida pelo Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo - CAU, dentro do prazo de validade ou Certidão de registro de Pessoa Física do 

profissional que irá atuar na qualidade de Responsável Técnico, expedida por Conselho, o 
qual, comprove a competência na área do objeto desta licitação, dentro do seu prazo de 

validade junto com a documentação que demonstre as atribuições deste conselho e 

profissionais; 

11.3. Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico-Operacional 
(Pessoa Jurídica), expedido por pessoa jurídica de direito público ou direito privado, 

compatível com o item de maior relevância técnica e valor significativo (item 01), neste 

atestado deverá comprovar a execução do serviço descrito no item 01, com quantidade 

mínima de 25%. 
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

01 Fornecimento e Instalação de Luminárias 375 UNIDADES 

11.3.1. Para a comprovação da quantidade exigida é possível a soma de até 03 (três) 

atestados. 
11.3.2. Caso não apresente o atestado, o mesmo será inabilitado. 

Observação: 

* Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que 

limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do 

objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de 

quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo 
essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser 

executado. (Súmula 26312011- TCU) 

11.4. Deverá ser comprovado vínculo entre o(s) responsável(is) técnico(s) e a empresa, seja 

na qualidade de sócio, através da cópia do contrato social ou ata de assembleia; como 

Ai 
Mauro Btisane!Io 
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funcionário, através de cópia do livro de registro de funcionários e cópia da carteira de 

trabalho contendo as respectivas anotações de contrato de trabalho, constando a admissão 

até a data de abertura do presente edital; ou como contratado, por meio de contrato, ou 

ainda certidão de registro de pessoa jurídica em nome da proponente, onde conste o nome 

dos profissionais no quadro técnico, neste último caso podendo valer-se da mesma Certidão 

elencada no item "12.1", não sendo necessário apresentação de cópia do mesmo 

documento, desde que cumpra as demais exigências solicitadas. 

11.5. Os documentos solicitados nos subitens "12.1", 11 12.2" e "12.3", devem, manter 

correspondência em relação aos conselhos e os profissionais. Exemplos: sendo a empresa 

registrada no CREA o profissional responsável técnico deverá ser do CREA ou sendo a 

empresa registrada no CAU o profissional responsável técnico deve ser do CAU. Da mesma 

forma o Atestado de Capacidade Técnico Profissional deve ser do profissional com vinculo 

demonstrado com a empresa e pertencente ao conselho de classe em que a empresa estiver 

registrada. 

11.6. Considerando o Acórdão n 2  1357/2018 - TCU - Plenário, que apoiando-se em 

julgamento exarado no Acórdão nQ 2126/2016 - TCU - Plenário, que fixou que: 

"É ilegal a exigência de quitação de anuidades do Crea, para fins de 

habilitação, pois o art. 30, inciso 1, da Lei 8.666/1993 exige apenas o registro 

na entidade.", concluiu que: "A necessidade de quitação de anuidades do 

CREA contida no art. 69 da Lei 5.194/66 foi derrogada pela Lei de Licitações 

(Lei 8.666/93), com a exigência apenas da inscrição na entidade 

profissional 	competente, 	devendo 	se 	interpretar 	o 	sistema 

infraconstitucional à luz dos princípios da ampla concorrência, afastando 

exigências que não sejam indispensáveis." 

12. Qualificação técnica para assinatura da ata de registro de preços: 
12.1. Caso, a empresa vencedora, Pessoa Jurídica, seja sediada em outra jurisdição e, 

consequentemente, inscrita no CREA, CAU ou outro conselho do Estado do proponente, 

deverá apresentar, para assinatura da ata de registro de preços, visto junto ao CREA, CAU ou 

outro conselho do Estado do Paraná. 

12.2. Caso, o profissional da empresa vencedora, Pessoa Física, seja sediada em outra 

jurisdição e, consequentemente, inscrita no CREA, CAU ou outro conselho em Estado do 

proponente, deverá apresentar, para assinatura da ata de registro de preços, visto junto ao 

CREA, CAU ou outro conselho do Estado do Paraná. 

13. Forma de Pagamento: 
13.1. O pagamento será efetuado até o 10 (décimo) dia útil do mês subsequente, após a 

entrega e/ou execução do objeto, apresentação da respectiva nota fiscal com discriminação 

resumida do objeto e número da nota de empenho, não apresentar rasura e/ou entrelinhas 

e esteja atestada pelo fiscal e gestor da Ata de Registro de Preços. 

13.2. A liberação dos pagamentos ficará condicionada a apresentação da prova de 
regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, prova de regularidade 

relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

Mauro Busanelio 

Secretário de ôbras, Viação e 
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13.3. O pagamento será realizado preferencialmente por meio de ordem bancária, creditada 

na conta corrente da Detentora, ou por meio de fatura com utilização do código de barras. 

13.4. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo Contratante, como 

critério para correção monetária aplicar-se-á o IPCA - Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo calculado pelo IBGE. Em caso de atraso de pagamento, desde que a 

Detentora não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pelo 

Contratante juros moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados 

diariamente em regime de juros simples. Quando da incidência da correção monetária e 

juros moratórios, os valores serão computados a partir do vencimento do prazo de 

pagamento de cada parcela devida. 

14. Prazo de Vigência: 

14.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de 

Registro de Preços. 

15. Dotação Orçamentária: 

15.1. Conforme princípio do planejamento integrado, em anexo. 

15.2. Por se tratar de Registro de Preços, a reserva da dotação orçamentária deverá ser 

efetuada no ato da aquisição, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo. 

16. Anticorrupção: 

16.1. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na 

legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n. 2  

8.429/1992), a Lei Federal n. 2  12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para 

a execução deste Termo de Referência, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 

comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem 

quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer 

pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de 

qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem 

como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do Termo de Referência, 

seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste Termo de Referência, devendo 

garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 

17. Da gestão e fiscalização da Ata de Registro de Preços: 

17.1. Compete ao gestor e ao(s) fiscal(is) da Ata de Registro de Preços as atribuições 

previstas no Decreto Municipal n2  7.484 de 07 de janeiro de 2021 e as constantes na Lei 

8.666/93. 

17.2. A Administração indica como gestor da ata de registro de preços, o Secretário de 

Obras, Viação e Urbanismo, Mauro Busanello, Decreto Municipal n 9  7.480, para as 

aquisições feitas pela Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo. 

18.3. Da Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo, Reginaldo Muxfeldt, Decreto n 9  7.682. 

Maurq Busanelib 

Secretário de Obras, Viação e 
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Declaração do Gestor e Fiscal da Ata de Registro de Preços 

Declaramos estar cientes das responsabilidades e atribuições decorrentes da 

indicação e afirmamos plena concordância com as condições estabelecidas no Termo de 

Referência e demais anexos. 

Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas são 

verdadeiras. 

Mauro Busai 1 

Secretário de Obras, Viação e 

Urbanismo 

Gestor 

Reginaldo Muxfeldt 

Secretaria de Obras, Viação e 

Urbanismo 

Fiscal 

Coronel Vivida, 09 de agosto de 2022. 

De acordo e ciente dos itens do Termo de Referência e demais documentos 

anexados junto ao processo licitatório. 

Mauro Busanelio 
Secretário de Obras, Viação e 

Urbanismo 
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ANEXO 01 

REQUISIÇÃO DE NECESSIDADES N2  455/2022 

Coronel Vivida, 09 de agosto de 2022 

Emissor: Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo 

Receptor: Divisão de Licitações e Contratos 

Assunto: Pedido de abertura de processo licitatório 

Especificação dos Produtos e Serviços: 
COD. VALOR TOTAL 

 LOTE ITEM QTD UN 
PMCV 

DESCRIÇÃO 
 UNIT R$ R$ 

LUMINÁRIA 	PUBLICA 	LED 	ATÉ 	80W, 

ESPECIFICAÇÕES 	CONFORME 	TR. 

1.500, (FORNECIMENTO 	E 	INSTALAÇÃO, 	COM 1.293.72 
1 1 

00 
UN 22713 

REMOÇÃO DA EXISTENTE) 
862 ,48 

0,00 

BRAÇO 	DE 	ILUMINAÇÃO 	PÚBLICA 	DE 	3M, 

ESPECIFICAÇÕES 	CONFORME 	TR. 
1.200, (FORNECIMENTO 	E 	INSTALAÇÃO, 	COM 311.100, 

1 2 
00 

UN 22714 
REMOÇÃO DA EXISTENTE) 

259,25 
00 

CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE TIPO 

CDP 	10/70MM 	(FORNECIMENTO 	E 
1 

4.500, 
UN 22715 INSTALAÇÃO) 8,70 

39,150,0 

00 o 

PARAFUSO ROSCA DUPLA 300MM COM PORCAS 

2.400, (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) 31.464,0 
1 4 UN 22716 13,11 

00 

CABO 3 X 2,5MM 2  1KV HEPR (FORNECIMENTO E 

5.000, INSTALAÇÃO) 37.450,0 
1 UN 22717 7,49 

00 o 

VALOR TOTAL DOS ITENS 	 1.712.884,0 

Objeto/Aplicação dos produtos/serviços: Implantação de registro de preços para futura e eventual fornecimento 

e instalação de luminárias de LED e acessórios, para substituição da iluminação pública no perímet bano, 
para atender a Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo 

Praça Angelo Mezzomo, s/nQ - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: empenhos@coronelvivida.pr.gov.br  
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Dotação orçamentária: 

UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO DESP.PRINC DESD. NATUREZA 

0 0801 507 53 MATERIAL ELÉTRICO 434 2799 339030260000 

E_ELETRÔNICO  

o 0801 507 53 MATERIAL PARA 434 4451 339030240000 

MANUTENÇÃO DE 

BENS _IMÓVEIS  

Usuário emissor: ELAINE BORTOLOTTO 

Mauro Busanelio 
Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo 

Praça Angelo Mezzomo, s/n 2  - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: empenhos@coronelvivida.pr.gov.br  
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INDICAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

OBJETO: Contratação de empresa para Implantação de Registro de Preços para futuras 
e eventuais aquisições materiais destinados a manutenção e conservação da iluminação 
pública do município de Coronel Vivida 

ÓRGÃO: 08— SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃOE URBANISMO 
UNIDADE: 01— DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e eletrônico 
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis 
UG OIU FONTE P/A 	 DESCRIÇÃO 	 DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC. 
00 	08/01 507 	2.053 Manutenção da Iluminação Pública 	434 	2799 	3.3.90.3.26 

	

08.001.15.752.0031.2.053 	 4451 	3.3.90.30.24 

Utilizar recursos da COSIP - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública, 
disponíveis na conta corrente específica. 

Coronel Vivida. 08 de agosto de 2022 

DEMIR ANTONIO AZILIERO 
CRC 025365-0/PR 



MUNICÍPIO DE PLANALTO 
CNPJ: 76.460.526/0001 - 16 

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
E-mail: planaltoplanaIto.pr.gov.br  

MUNICÍPIO DE 	 Praça São Francisco de Assis 1 583 
PLANALTO 	 85750-000 PLANALTO - PARANÁ 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 109/2022 
PREGÃO PRESENCIAL N° 02812022 

FIEi 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público 
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n° 
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, 
senhor LUIZ CARLOS BONI, em pleno exercício de seu mandato e funções, brasileiro, 
casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do Paraná, portador 
da Cédula de Identidade RG n° 3.895.670-1 e do CPF/MF sob n° 747.491.029-20. 
CONTRATADA: LUMINARE LED EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 
40.829.540.0001/05, com sede à Travessa Palmeiras, 143, Industrial, Pato Branco/PR, 
neste ato representado pela Administradora a Sra. LUCIANE BELTRAME DAMSKI 
QUESSADA, brasileira, comerciante, portadora do CPF sob n.° 984.965.659-04, 
residente e domiciliada, na Cidade de Pato Branco/PR, pelas partes contratantes, fica 
acertado e ajustado o presente contrato, que se regerá nos termos da Lei n° 8.666/93, 
de 21 de junho de 1993, assim como pelas condições do Edital de Pregão Presencial N° 
02812022 pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras de direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
O objeto deste contrato é a contratação de empresa visando a Aquisição de Luminárias 
em LED e Acessórios, devidamente instalados, para substituição da Iluminação Pública 
no perímetro urbano do Município de Planalto - PR nas condições fixadas nas cláusulas 

sn[Jir: 
LUMINARE LED EIRELI 

Lote Item Produto Marca Modelo UN Quant Preço Preço 
total 

01 01 Luminária ZAGONEL ZL6931 PÇ 60 650,00 39.000,00 

publica 	LED DREIK RFZO1 
até 	60W, 
especificaçõ 
es conforme 
TR. 
(Forneciment 
o 	e 
instalação, 
com 
remoção 	da 
existente)  

01 02 Luminária ZAGONEL ZL6970 PÇ 280 880,00 246.40000 

publica 	LED DREIK RPZO1 
até 	150W, 
especificaçõ 
es conforme 

- 

PÜILIb- 
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TR. 
(Forneciment 
o 	e 
instalação, 
com 
remoção 	da 
existente)  

01 03 Braço 	de ROMAGN BR2 3M PÇ 25 289,97 7.249,25 
iluminação OLE 
pública 	de 
3m, 
especificaçõ 
es conforme 
TR. 
(Forneci me nt 
o 	e 
instalação, 
com 
remoção 	da 
existente) 

01 04 Conector de INTELLI CDP70 PÇ 870 7,50 6.525,00 
derivação 
perfurante 
tipo 	CDP 
1 O/7Omm 
(Forneciment 
o 	e 
instalação)  

01 05 Parafuso ROMAGN 300MM PÇ 50 13,85 692,50 
rosca 	dupla OLE 
300mm com 
duas 	porcas 
(Forneciment 
o 	e 
instalação)  

01 06 Cabo 	3 	x CONDUS PF2000 M 2.000 9,25 18.500,00 
25m  M2  1 k PAR 
HEPR 
(Forneciment 
o 	e 
instalação)  
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01 07 Núcleo 	para OLIVO SUPOR PÇ 02 450,00 900,00 
superposte 4 TE 4 
pétalas 	4 x PETALA 
300mm 	x S 
48mm 

TOTAL 319.266,75 

Assinado de 
LUMINARE forma digital por 

LED 	WMINARELED 
EIRELI:408295400 

EIRELI:4082 00105 

95400001 05 Dados: 2022.04.18 
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PARÁGRAFO ÚNICO - A execução deverá ser em estrita obediência ao presente 
Contrato, assim como ao Edital n° 02812022— pregão presencial, observadas as 
especificações disponibilizadas no Anexo 1 do referido instrumento. 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO. 
Parágrafo Primeiro - Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os 
fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no 
edital PREGÃO PRESENCIAL N°. 02812022, juntamente com seus anexos e a proposta 
da CONTRATADA. 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL 
Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória compra dos objetos indicados na Cláusula 
Primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de R$ 319.266,75 
(trezentos e dezenove mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco 
centavos) daqui por diante denominado VALOR CONTRATUAL" 

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados em parcelas de acordo com o 
consumo do Município, nos preços pertinente a proposta da CONTRATADA 
Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ão até 30 
(trinta) dias e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e devidamente 
acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal, 
Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal de faturamento preenchida sem rasuras, com a 
descrição completa, devidamente certificada pelo responsável da Secretaria Municipal 
solicitante, comprovando que o objeto foi executado em conformidade com as condições 
estabelecidas no Edital, Anexos e Cronograma: 
a) Descrição dos objetos comprados, com quantidades, valores unitário e total; 
b) Número do processo licitatório. 
c) Número do Contrato. 
Parágrafo Quarto- A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na 
proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de 
alíquotas de impostos incidentes o objeto do presente edital, em função de alterações na 
legislação pertinente. 
Parágrafo Quinto - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo. 
Parágrafo Sexto - O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para 
conta em nome da Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele 
apresentada, nos prazos definidos no parágrafo segundo da cláusula Quarta. 
Parágrafo Sétimo - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que 
providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura. 
Parágrafo Oitavo - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição 
contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de 
quaisquer outras disposições contratuais. 

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE e da CONTRATADA o 
adimplemento total do presente Contrato. 
Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

LUMINARE LED Assinado de forma digital 
por LUMINARE LED 	 4 
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a) Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar de 
acordo as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos. 

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

c) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, 
fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades; 

d) Pagar à Contratada o valor resultante da aquisição, na forma do contrato; 
e) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no edital; 

f) Compete à contratante o recebimento, conferência e atestado das notas fiscais 
emitidas pela contratada; 

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Os objetos deverão ser entregues e instalados de acordo com as necessidades 
da Secretaria Solicitante no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados a 
partir do recebimento da Ordem de Fornecimento ou Solicitação da Secretaria. 

b) Não serão aceitos nenhum objeto que não tenha passado pela aprovação da 
amostra. 

c) A execução dos serviços deverá ser realizada de acordo com o descrito no Termo 
de Referencia. 

d) No ato de assinatura do Contrato a empresa deverá apresentar Declaração de 
garantia da luminária e relé fotocontrolador por defeito de fabricação, pelo prazo 
mínimo de 6 (seis) anos contados a partir da data de instalação, expedida e 
assinada pelos fabricantes dos produtos , personalizada em nome do município. 

e) Deverá apresentar no ato da assinatura do contrato carta de garantia 
personalizada em nome do município de Planalto-PR e assinada pelo fabricante 
do produto, com firma reconhecida e ou assinatura com certificado digital (com 
link para confirmação). A garantia dos itens defeituosos não se estende, 
estritamente, a: 

Descarga Atmosféricas; 
Vandalismo; 
Danos provocados por queda, impacto, enchente; 
Defeitos causados por caso fortuito ou força maior; 
Produtos alterados e/ou modificados; 
Produtos que não tenham sido instalados pela contratada. 
Oscilações na rede fora da tensão especificada e devidamente comprovada. 

f) A contratada deverá assegurar o prazo de substituição dos produtos defeituosos, 
cobertos pela garantia, de no máximo 7 dias úteis contados da solicitação da 
administração. Sendo a retirada do produto defeituoso e a reinstalação, após o 
recebimento definitivo do objeto às expensas da contratada. 

g) Após o término da garantia contratual o fabricante da luminária deverá 

disponibilizar no mercado nacional, direta ou indiretamente, placa, driver e corpo 
ótico, por até 5 (cinco) anos, dos produtos ofertados. Esta condição deve ser 
formalizada por escrito em carta assinada, personalizada em nome do Município 
de Planalto - PR e apresentada simultaneamente com as demais certificações 
técnicas dos produtos ofertados no ato da licitação. 

1 	 LUMINARE LED 	Assinado de forma digital por 	 5 
O 	 EIRELI:40829540000

LUMINAREjQo1o5 
	 C 

1 	 105 	 Dados: 2022.04.18 17:51:01 .03' 



MUNICÍPIO DE PLANALTO 
CNPJ: 76.460.526/0001-16 

4~t a 	Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
E-mail: plana1topIanalto.pr.gov.br  

MUNICÍPIO DE 	 Praça São Francisco de Assis, 1 53 
PLANALTO 	 85750-000 PLANALTO - PARANÁ 

of 

h) Deverá ser realizado, após a conclusão da entrega dos bens, de forma MENSAL, 
como critério necessário para aprovação do recebimento definitivo, regularização 
do consumo do parque Iuminotécnico, referente as luminárias LEDs instaladas, 
junto a COPEL-PR. 

i) A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, no prazo de 15 (quinze) dias, a 
suas expensas, o objeto que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento 
não importará na aceitação. 

j) Se as mercadorias contratadas não forem entregues no prazo estipulado, o 
executante estará sujeito às sanções previstas no contrato. 

k) Independentemente da aceitação, a Contratada, garantirá a qualidade do objeto, 
obrigando-se a substituir aquele que apresentar defeito ou que for incondizente 
com o licitado. 

1) As despesas com transporte, fretes, embalagem, bem como, qualquer outra 
relacionada à entrega do produto, é de total responsabilidade da Contratada. 

m) A Contratada se responsabilizará por todas as despesas relativas ao pagamento 
de seus empregados, encargos trabalhistas, p revide nciários, bem como imposto e 
taxas incidentes sobre o presente contrato, além das despesas decorrentes de 
mão de obra, combustíveis, lubrificante, pneus, manutenção dos veículos, 
materiais e equipamentos correrão pôr conta da contratada assim como as 
despesas referentes aos seguros, bem como quaisquer danos causados a 
terceiros, correndo ainda por sua conta o pagamento de impostos de quaisquer 
naturezas do presente contrato. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
Parágrafo Primeiro - Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão 
utilizados recursos financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das 
seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

DOTAÇÕES 
Conta da despesa lFuincional programática Destinação de recurso 
00610 105.116.15.452.1501.2049 3.3.90.30.00.00.00000 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRATO - 

FASE CONTRATUAL 
Parágrafo primeiro - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em 
vigor, o contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela 
Administração, estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme 
estabelece a Lei de Licitações. 
Parágrafo segundo - A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às 
sanções legais, a saber: 
a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos e inclusão na lista de 
impedidos de licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que: 
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 
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2. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
3. Apresentar documentação falsa; 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
5. Não mantiver a proposta; 
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
7. Comportar-se de modo inidôneo; 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
Parágrafo terceiro - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na 
execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de 
acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos 
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratado, 
injustificado o atraso, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1% (um por cento) 
sobre o valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega. 
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na 
hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da 
ata de sua convocação; 
c) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou 
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da 
parte do fornecimento do objeto; 
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em 
atraso por cada dia subsequente ao trigésimo; 
f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou 
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
g) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados 
da última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da 
administração, motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia, 
independentemente das demais sanções cabíveis; 
Parágrafo quarto - Para a aplicação das penalidades previstas, serão levadas em conta 
a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração 
Pública e a reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir: 
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem 
prejuízos graves ao município. 
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n° 
8.666193 e 10.520102, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se 
os infratores às cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo 
administrativo. 
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia 
do contratado faltoso. 
5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a 
contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada 
judicialmente. 	 LUMINARE LED 	Assinado de forma digital por 
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6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura 
imposta. 
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento 
não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das 
infrações cometidas. 
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos 
nas disposições legais citadas. 
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com 
a administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, 

- 	 os que incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

CLÁUSULA NONA— PRAZOS 
Parágrafo Primeiro - O prazo de execução do objeto e validade do presente Contrato é 
de 12 meses, contados a partir da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado, por 
igual período, deste que haja interesse da administração, nos termos do Artigo 57, Inciso 
II, da Lei Federal n° 8.666193 e suas alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE 
Parágrafo Primeiro - Os preços dos objetos, constantes neste contrato, caracterizando 
o valor unitário do objeto são FIXOS E IRREAJUSTAVEIS, salvo por fator superveniente 
que caracterize a situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 
8666/03. 
Parágrafo Segundo - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela 
CONTRATADA, esta deverá comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do 
fornecimento, por meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo 
a mesma metodologia da composição da proposta e documentação correlata (lista de 
preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), 
que comprovem que a contratação tornou-se inviável nas condições inicialmente 
avençadas. 
Parágrafo Terceiro - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de 
Planalto, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, em prejuízo da Municipalidade. 
Parágrafo Quarto - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de 
mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens 
anteriores, a decisão quanto a revisão de preços solicitada pela CONTRATADA. 
Parágrafo Quinto - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será 
concedida após a análise técnica e jurídica do Município de Planalto 
Parágrafo Sexto - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem 
sendo analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os 
pagamentos serão realizados aos preços acordados no presente instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO 
Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, 
assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos: 
a) 	o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
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b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados; 
c) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços/objeto 
contratado; 
d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração; 
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do 
CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência 
total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução 
do presente Contrato; 
f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores; 
g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 
g) 	decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
h) dissolução de Sociedade; 
i) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a 
juízo da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato; 
j) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados 
e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada 
o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato 
amplo conhecimento Público; 
k) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução deste Contrato. 
Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram 
quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666193. 
Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em 
caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666193. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA COMUNICAÇÃO 
Parágrafo única - As comunicações necessárias em razão deste Contrato devem ser 

, feitas por escrito, e enviadas através de carta registrada, ou protocoladas na Prefeitura 
Municipal de Planalto, Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, CEP: 85.750-000 - 

Planalto, Paraná. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - SUBCONTRATAÇÃO 
Parágrafo único - Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução 
do objeto do presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 
10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações, Lei no . 8.666, de 21 de junho de 1993, 
suas alterações, demais legislações aplicáveis e pelos preceitos de direito público, 
aplicando-se supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n°. 8.666193, e dos princípios gerais de 
direito. 

LUMINARE LED Assinado de 
forma digital 

por LUMINARE LED 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA O FORO 	EIRELI:4082954 EIRELI:40829540000105 

~~_0000 	 Dados: 2022.04.18 	 9 
17:50:05-0300 



MUNICÍPIO DE PLANALTO ,ET 
CNPJ: 76.460.526/0001-16 

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101  

E-mail: planaltoplanaIto.pr.gov.br  
MUNICÍPIO DE 	 Praça São Francisco de Assis, 1583 
PLANALTO: 	 85750-000 PLANALTO - PARANÁ 

Fica eleito o Foro da Comarca de Capanema/PR, para dirimir toda e qualquer questão 
oriunda deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. E 
por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato 
em 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, depois de lido e achado 
conforme, é assinado pelo CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas. 

Planalto - PR, 18 de abril de 2022. 

.)D.i' 
CONTRATANTE 

Assinado de forma 
LUMINARE LED digital por LUMINARE 

EIRELI:4082954 LED
EIRELI:40829540000105 

0000105 	Dados: 2022.04.18 

CO NTRA°3°° ' 

TESTEMUNHAS: 

p, KobS EderS0 anarnente 
Secr8t0 cie 

e 

J.J4 .. 
Carla E  Mombach Stu,rn 

RG: 6.772,1519 
CPF.' 027.056.719-43  
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íP 

elo 

Re: orçamento 
	 F 

Mauro Quessada <mauro@quessada.net > 

Ter, 02/08/2022 23:11 

Para: Depto de Compras Coronel Vivida-PR <com prascvv@outlook.com > 

o 1 anexos (249 KB) 

20220802 Cel vivida AQUECER 80W assinado.pdf; 

Olá, muitíssimo bom dia, a todos 

Segue orçamento solicitado e sugestão ao termo de referência, nos itens abaixo comentados. 

9 - da Subcontratação 
9.1. Não será permitida a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da Ata de 
Registro de Preços com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a 
fusão, cisão ou incorporação, salvo prévia e expressa autorização do Contratante. 

É prática comum no mercado de iluminação pública em todo o território nacional a contratação de 
instalação, de mão de obra, de empresas de instalação elétrica, regionais e ou da própria cidade 
onde o serviço será executado, isso melhora o caráter competitivo do processo Iicitató rio 
reduzindo os valores ofertados ao município, pois reduz as despesas de transportes, hospedagem 
e alimentação de equipe e deslocamento dos equipamentos, carros e caminhões, essas despesas 
são calculadas como custos básicos da obra, o município permitindo a subcontratação da mão de 
obra de instalação, com certeza os participantes poderão apresentar proposta com preços 
reduzidos, isso trazendo vantagens ao município de Coronel Vivida. 

10.13 - Vida Útil 

10.13.1. As luminárias serão do tipo pública com tecnologia LED, vida útil do conjunto 70.000 
horas' @L70 

Para ampliar o número de luminárias que atendem este edital e evitar possíveis impugnações, 
' 	sugiro a 65.000h 

10.13.1. 

i. fluxo luminoso mínimo de 12.500 Iumens °  

Um pequeno número de luminárias registradas no INMETRO possuem 12.500 lumes, para ampliar 
o números de luminárias que atendem este edital e evitar possíveis impugnações, sugiro 12.200 
lumens, que no site do INMETRO se confirma a informação de diversos fornecedores que atendem 
este fluxo luminoso. 

10.13. Luminárias Led Tipo Pública: 

h. Deverá vir gravado a laser na luminária, o seguinte texto: "MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - 
PR", não será aceito adesivo ou pintura. 
Excelente iniciativa, as luminárias LED possuem pequenos espaço para gravação, sugiro o texto 

"CORONEL VIVIDA- PR", 

Atestado de capacidade técnica 
importante exigir experiência no serviço a ser executado, através de comprovação da capacidade 
técnica do fornecedor, recomendo a exigência de registro do fornecedorjunto ao CREA-PR e de 
apresentação de Atestado de capacidade técnica acervado no CREA (CAT) de pelo menos 50% da 

1/2 
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quantidade de luminárias licitadas, para que o município tenha garantia não apenas da qual* 	P1,0
da luminária, mas também da mão de obra da instalação. 

Fie______ 

certo de vossa atenção 
A disposição 

Mauro QUESSADA 

M +55(46)9 9111 1528 

Em qui., 28 dejul. de 2022 às 16:32, Depto de Compras Coronel Vivida-PR 
<com prascvv@outlook.com > escreveu: 

Boa tarde, 

por favor preciso do auxilio de orçamento para abertura de orçamento. 

Obrigada, 

Elaine 

Por favor, conferir todas as especificações e comunicar possíveis correções, antes 

que o processo seja encaminhado para a licitação e publicado o edital para evitar 

atrasos no mesmo. 

***POR FAVOR, CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL E O INTERESSE EM 
NOS FORNECER O ORÇAMENTO. 

Departamento de Compras 
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida-PR 
CNPJ: 76.995.45510001-56 
Praça Ângelo Mezzomo, Centro 
CEP: 85.550-000 
Fone (46) 3232-8300 / 3232-8318 

212 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA- PR 
	

CNPJ 76.995.455/0001-56 

Lote Item Qtde. Unid 
Cód. 

Descrição 
Valorunit. 

VaIortotaf$ 
PMCV R$ 

Luminária publica LED até 80W, 
1 1.500 UNID especificações conforme TR. (Fornecimento 

R$ R$ 

e instalação, com remoção da existente) 
808,00 1.212.000,00 

Braço de iluminação pública de 3m, 
2 1.200 UNID especificações conforme TR. (Fornecimento R$ R$ 

1 e instalação, com remoção da existente) 
213,00 255.600,00 

Conector de derivação perfurante tipo CDP 
3 4.500 UNID 

10/7Omm_  (Fornecimento 
R$ 	8,05 

_e_instalação)  
R$ 	36.225,00 

Parafuso rosca dupla 300mm com porcas 
4 2.400 UNID 

(Fornecimento e instalação) 
R$ 	11,50 R$ 	27.600,00 

5 5,000 M  
Cabo 3 x 2,5mm 2  1kV HEPR (Fornecimento e 

R$ 	6,00 R$ 	30.000,00 
instalação)  

TOTAL R$ 
R$ 

1.561.425,00 

(X) EIRELI (EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA) 

Validade da proposta de 90 dias mauro@guessada.net  46 99111 1528 

Pato Branco, 02 de Agosto de 2022 

r37.197.221 /0001 -u' 
AQUECER &ILUMNA 

EIREU 

, RuaA0fl pena. i1I) 

Menino Deus 

B5.502'260  
ato 

 
Branco 

AQUECER & ILUMINAR 
EIRELI:37197221 000101 

Assinado de forma digital por 
AQUECER & ILUMINAR 
EIRELI:371 97221000101 
Dados: 2022.08.02 23:08:34 -0100' 

b'QU.gCER & ILUMINAR EIRELI 
CNi/OOO1-01 
RUA AFONSO,  'À, N 
PATO BRANCO - PR 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 

37.197.22110001-01 
MATRIZ CADASTRAL 

2010512020 

NOME EMPRESARIAL 

AQUECER & ILUMINAR EIRELI 

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 	 PORTE 
ME  

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico (Dispensada *) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

27.40-6-02 - Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação (Dispensada *) 
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 
(Dispensada *) 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica (Dispensada *) 
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e 
aeroportos (Dispensada *) 
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para 
uso em obras (Dispensada *) 
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação (Dispensada *) 
47.85-7-99 - Comércio varejista de outros artigos usados (Dispensada *) 
73.19-0-02 - Promoção de vendas (Dispensada *) 
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 
(Dispensada *) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 

R AFONSO PENA 	 1180 	 * 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICÍPIO 	 UF 

85.502-260 	 MENINO DEUS 	 PATO BRANCO 	 PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 TELEFONE 

MAURO@QUESSADA.NET 	 (46) 9111-1528 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 	 2010512020 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Mabk 

03/0812022 08:18 

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM n° 51, de 11 de 
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer 
responsabilidade quanto às atividades dispensadas. 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 0310812022 às 08:22:27 (data e hora de Brasília). 	 Página: 111 
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA 

CNPJ: 	 37.197.221/0001-01 

NOME EMPRESARIAL: 	 AQUECER & ILUMINAR EIRELI 

CAPITAL SOCIAL: 	 R$1 10.000,00 (Cento e dez mil reais) 

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte: 

Nome/Nome Empresarial: 	MAURO DIAS DOS SANTOS QUESSADA 

Qualificação: 	 65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no 

Brasil 

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB. 

Emitido no dia 0310812022 às 08:22 (data e hora de Brasília). 



elaine@coronelvivida.pr.gov.br  

De: orcamentos@patoeste.com.br  

Enviado em: quarta-feira, 3 de agosto de 2022 10:52 

Para: elaine@coronelvivida.pr.gov.br  

Assunto: RES: Lumianrias 

Anexos: 20220803081 758240.pdf 

bom dia 

segue cotação 

Fia 

att 

00 
PATOESTE, 
Soluções em Eletricidade 

00 

PATOESTE K  
Distribuição  

Andrei Lucas LeonrdI 
Distribuição e Obras 
Patoeste Eletro Instaladora Ltda 
www.patoeste.com.br  

Pato Branco - Pr 
Fone: .55 (46) 3220-5566 

ÇÇ) 455(46)9 9975-4966 rim 

E-Mail: orcamentospatoeste.com.br  
CNPJ: 77.739.29010001-14 

De: ela ine@coronelvivida.prgov.br  <elaine@coronelvivida.pr.gov.br > 

Enviada em: quarta-feira, 3 de agosto de 2022 08:40 

Para: orcamentos@patoeste.com.br  
Assunto: Lumianrias 

Faltou TR 

Por favor, conferir todas as especificações e comunicar possíveis correções, antes que o processo seja 

encaminhado para a licitação e publicado o edital para evitar atrasos no mesmo. 

***pQR FAVOR, CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL E O INTERESSE EM NOS FORNECER O 
ORÇAMENTO. 

Elaine Bortolotto 

Departamento de Compras 

Prefeitura Municipal de Coronel Vivida-PR 
CNPJ: 76.995.455/0001-56 

Praça Ângelo Mezzomo, Centro 

CEP: 85.550-000 

Fone (46) 3232-8300 / 3232-8318 

e  t, \ 



•0 
PATOESTE. 
Soluções cin Elelricidade 

o 

( tP;5\ 

PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDAi 
Rua Tamoio, 355 - FONE/FAX: (46)3220-5566 
CEP 85501-070 — Pato Branco— Pr— CNPJ 77739.290/0001-14 
Av. Manoel Ribas, 3189— FONE/FAX: (42)3621-3366 
CEP 85055-010 - Guarapuava - Pr— CNPJ 77.739.29010003-86 	- 

Prefeitura de Coronel Vivida - Estado do Paraná 
CNPJ: 76.995.455/0001-56 

Lote Item Qtde. Unid Cód. Descrição unit. 	R$ total R$ 
PMCV 

1 1.500 UND Luminária publica LED até 80W, especificações R$ R$ 
conforme TR. (Fornecimento e instalação, com remoção 90920 1 .363.800.00 

da existente) 

2 1.200 UND Braço de iluminação pública de 3m, especificações R$ R$ 
conforme IR, (Fornecimento e instalação, com remoção 249,14 298.96800 

da existente) 

3 4.500 UND Conector de derivação perfurante tipo CDP 1 0/7Omm R$ 8,05 R$ 36.225,00 
(Fornecimento e instalação) 

4 2.400 UND Parafuso rosca dupla 300mm com porcas R$ R$ 31 .1 76,00 
(Fornecimento e instalação) 12,99 

5 5.000 M Cabo 3 x 2,5mm 2  1 kV HERR (Fornecimento e R$ 7,05 R$ 35.2 50.00 
instalação) 

Valor total R$1.765.41 9,00 

(X) Empresa optante pelo Lucro Real 

Obs: O valor total deste orçamento inclui todos os custos diretos e indiretos necessários para a total execução deste objeto. 
Prazo de Validade do Orçamento: 75 dias 
Pato Branco, 03 de Agosto de 2021 

íri 

77.7h9.29(VOOO1 -i 
PATOESTE ELETRO 

INSTALADORA LTDA 
RUA TAMOIO, 355 
CEP 85501-070 

LATO BRANCO 	- 	pJ 

idel 
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS-PAINÉIS DE COMANDO-CONSTRUÇÕES DE REDES ELÉTRICAS - MA T. ELÉTRICOS DE ATE BT 

neIsonpatoeste.com. br 	 www.patoe.sfe.com.br  
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 	
( 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO ,;ERTURA 

77.739.29010001-14
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 	 PORTE 

DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

27.10-4-02 - Fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes, peças e acessórios 
33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 
71.1 9-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 

R TAMOIO 	 355 	 LOJA 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICIPIO 	 UF 

85.501-067 	 CENTRO 	 PATO BRANCO 	 PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 TELEFONE 

contabill@patoeste.com.br 	 (46)3220 -55661 (46) 3220-5550 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 	 2410912005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 0310812022 às 14:59:43 (data e hora de Brasília). 	 Página: 111 

- zípi0 



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA 

CNPJ: 	 77739.290/0001-14 

NOME EMPRESARIAL: 	 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA 
CAPITAL SOCIAL: 	 R$1.600.000,00 (Hum milhão, seiscentos mil reais) 

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte: 

Nome/Nome Empresarial: 
	

HELIO MARCANTE 

Qualificação: 
	

49-Sócio-Administrador 

Nome/Nome Empresarial: 
	

CELSO SANTO MARCANTE 

Qualificação: 
	

22-Sócio 

Nome/Nome Empresarial: 
	

MILTON MARCANTE 
Qualificação: 
	

22-Sócio 

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB. 

Emitido no dia 0310812022 às 14:59 (data e hora de Brasília). 
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eIainecoroneIvivida.Dr.aov.br 
	 FI 

De: 	 Pedro Ricardo <ped_magnata@hotmail.com > 

Enviado em: 	 quarta-feira, 3 de agosto de 2022 15:06 

Para: 	 elaine@coronelvivida.pr.gov.br  

Assunto: 	 RE: orçamento luminárias instaladas 

Anexos: 	 CPR 03082022 Coronel Vivida.pdf 

Boa tarde! 

Segue em anexo o orçamento solicitado 

Att, 

CPR Parolin Instalações Elétricas LTDA 

CNPJ: 27.082.228/0001-24 

ON 
	

(42)99984-5456 

De: elaine@coronelvivida.pr.gov.br  <elaine@coronelvivida.pr.gov.br > 

Enviado: quarta-feira, 3 de agosto de 2022 08:46 
Para: ped_magnata@hotmail.com  <ped_magnata@hotmail.com > 

Assunto: orçamento luminárias instaladas 

Bom dia, 

Por favor solicito orçamento para abertura de licitação. 

Obrigada 

Por favor, conferir todas as especificações e comunicar possíveis correções, antes que o processo seja 

encaminhado para a licitação e publicado o edital para evitar atrasos no mesmo. 

***poR FAVOR, CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL E O INTERESSE EM NOS FORNECER O 

ORÇAMENTO. 

Elaine Bortolotto 

Departamento de Compras 

Prefeitura Municipal de Coronel Vivida-PR 

CNPJ: 76.995.455/0001-56 

Praça Ângelo Mezzomo, Centro 

CEP: 85.550-000 

Fone (46) 3232-8300 / 3232-8318 



INSTALAÇõES  

1 

Prefeitura Municipal de Coronel Vivida, Paraná CNPJ 76.995.455/0001-56 

Lote Item Qtde. Unid PMCV Descrição unit. 	R$ total R$ 

1 1.500 UN Luminária 	publica 	LED 	até 	80W, R$ R$ 
especificações conforme TR. (Fornecimento 915,24 1.372.860,00 
e instalação, com remoção da existente)  

2 1.200 UN Braço 	de 	iluminação 	pública 	de 	3m, R$ R$ 
especificações conforme TR. (Fornecimento 289,00 346.800,00 
e instalação, com remoção da existente)  

3 4.500 UN Conector de derivação perfurante tipo CDP R$ 11,00 R$ 
1 0/7Omm (Fornecimento e instalação)  49.500,00 

4 2.400 UN Parafuso rosca dupla 300mm com porcas R$ 14,00 R$ 
(Fornecimento e instalação)  33.600,00 

5 5.000 M Cabo 3 x 2,5mm 2  1 kV HEPR (Fornecimento R$ 8,00 R$ 
e instalação) 40.000,00 

Valor total do orçamento R$ 1.842.760,00 

(X) LUCRO PRESUMIDO 

Validade da proposta de 80 dias 

Prudentópolis, 03 de Agosto de 2022 

PEDRO RICARDO Assinado deforma digital 
por PEDRO RICARDO 

PAROLIN:078572 
49904 	Dados: 2022.08.03 

15:05:08 -0300 

PEDRO RICARDO PAROLIN 

CPF: 078.572.499-04 

RG: 9.272.366-6 

CPR PAROLIN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA. 
CNPJ 27.082.228/0001-24 1 INSCRICÃO ESTADUAL 90,742.178-311 CREA 63424 

Fone: (42) 99984 5456 1 Rua Pref. Antonio Witchemichen, 2009 1 Centro 84400-000 1 PrudentopoLis 1 PR 

0 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

27.082.22810001-24 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

1010212017 

NOME EMPRESARIAL 

CPR PAROLIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 	 PORTE 

EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para 
uso em obras 
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e 
aeroportos 
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 

R PREFEITO ANTONIO WITCHEMICHEN 	 2009 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICÍPIO 	 UF 

84.400-000 	 CENTRO 	 PRUDENTOPOLIS 	 PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 TELEFONE 

CHRISTOCONTABIL@YAHOO.COM.BR 	 (42) 3446-39801 (42) 9984-5456 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 	 1010212017 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 1 DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

•tJ 

03/08/2022 15:10 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 0310812022 às 15:14:13 (data e hora de Brasília). 	 Página: 111 
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA 

CNPJ: 	 27.082.228/000-24 

NOME EMPRESARIAL: 	 CPR PAROLIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA 
CAPITAL SOCIAL: 	 R$1.1 50.000,00 (Hum milhão, cento e cinquenta mil reais) 

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte: 

Nome/Nome Empresarial: 	PEDRO RICARDO PAROLIN 

Qualificação: 	 49-Sócio-Administrador 

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB. 

Emitido no dia 0310812022 às 15:14 (data e hora de Brasília). 



elaine@coronelvivida.pr.gov.br  

De: PPP - Bernardo Vargas de Souza <ppp@zagonel.com.br > 
Enviado em: quarta-feira, 3 de agosto de 2022 15:15 
Para: elaine@coronelvividapr.gov.br  
Assunto: RE: orçamento Luminárias instaladas 
Anexos: ZAGONEL Coronel Vivida 03082022.pdf 

Boa tarde, 

Segue em anexo orçamento solicitado. 

Qualquer dúvida, fico à disposição! 

De: elaine@coronelvivida.pr.gov.br  <ela inecoroneIvivida.pr.gov.br > 

Enviado: quarta-feira, 3 de agosto de 2022 08:45 
Para: PPP - Bernardo Vargas de Souza <pppzagonel.com.br > 

Assunto: orçamento Luminárias instaladas 



Zagonel 

81.365.223100 

01-54 

BR 282 Km 576 , Industrial 

Pinhaizinho - SC 

(49)33666- 
000 

zagone1 0D  

Tecnologia eficiente 

Cliente: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA CNPJ: 76.995.455/0001-56 
	 i., 

Endereço: PRAÇA ANGELO MEZOMO Cidade: CORONEL VIVIDA UF: PR 

Lote Item Qtde. Unid 
Cód. 

Descrição unit. R$ total R$ 
PMCV  

Luminária publica LED até 80W, especificações conforme TR. R$ R$ 
1 1.500 UN 

(Fornecimento e instalação, com remoção da existente) 799,98 1.199.970,00 

2 1.200 UN 
Braço de iluminação pública de 3m, especificações conforme TR. R$ 

R$ 306.144,00 
(Fornecimento e instalação, com remoção da existente) 255,12  

3 4.500 UN 
Conector de derivação perfurante tipo CDP 10/70mm 

R$ 8,91 R$ 40.095,00 
 (Fornecimento e instalação)  

4 2.400 UN 
Parafuso rosca dupla 300mm com porcas (Fornecimento e 

R$ 13,21 R$ 31.704,00 
instalação) 

p 5 5.000 M  Cabo 3 x 2,5mm 2  11<V HEPR (Fornecimento e instalação) R$ 7,14 1 	R$ 35.700,00 

TOTAL R$ R$ 1.613.613,00 

Frete: CIF 
	

Valor do Frete: R$ 0,00 
	

lPl incluso 

Emissão: 0310812022 
	

Previsão de Entreg1... 	

ntf%4 	fl 
Validade: 03/12/2022 

EL 

Dt. lndp 	haj Leste 

LPinhalzinh(  
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO /E9RTURA 

81.365.22310001-54 
CADASTRAL MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

ZAGONEL S.A. 

T)TULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 	 PORTE 

DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

27.59-7-01 - Fabricação de aparelhos elétricos de uso pessoal, peças e acessórios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

22.29-3-99 - Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente 
25.32-2-01 - Produção de artefatos estampados de metal 
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 
25.43-8-00 - Fabricação de ferramentas 
25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente 
26.10-8-00 - Fabricação de componentes eletrônicos 
27.40-6-02 - Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação 
27.59-7-99 - Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente, peças e acessórios 
27.90-2-99 - Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente 
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e 
aeroportos 
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

205-4 - Sociedade Anônima Fechada 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 

ROD BR 282, KM 576 	 S/N 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNIC(PIO 	 UF 

89.870-000 	 DT INDUSTRIAL PINHAL LESTE 	PINHALZINHO 	 SC 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 TELEFONE 

RODRIGO.OLIVEIRA@ZAGONEL.COM.BR 	 (49) 3366-6000 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 	 0910712005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 0310812022 às 15:39:44 (data e hora de Brasília). 	 Página: 112 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

. W
1, 	 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

81.365.22310001-54 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

2010611989 

NOME EMPRESARIAL 

ZAGONEL S.A. 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÕMICAS SECUNDÁRIAS 

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem 
operador 
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURDICA 

205-4 - Sociedade Anônima Fechada 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 

ROD BR 282, KM 576 	 S/N 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICíPIO 	 UF 

89.870-000 	 DT INDUSTRIAL PINHAL LESTE 	PINHALZINHO 	 SC 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 TELEFONE 

RODRIGO.OLIVEIRA@ZAGONEL.COM.BR 	 (49) 3366.6000 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 	 0910712005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

03/08/2022 15:36 
	

4íp 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 0310812022 às 15:39:44 (data e hora de Brasília). 	 Página: 212 
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA 

CNPJ: 	 81.365.223/0001-54 

NOME EMPRESARIAL: 	 ZAGONEL S.A. 

CAPITAL SOCIAL: 	 R$4.734.887,00 (Quatro milhões, setecentos e trinta e quatro mil e oitocentos e oitenta e sete reais) 

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte: 

Nome/Nome Empresarial 
	

ROBERTO ZAGONEL 

Qualificação: 
	

1 6-Presidente 

Nome/Nome Empresarial: 
	

ZAGONEL S.A. 

Qualificação: 
	

63-Cotas em Tesouraria 

Nome/Nome Empresarial: 
	

RODRIGO ZAGONEL 

Qualificação: 
	

10-Diretor 

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB. 

Emitido no dia 0310812022 às 15:39 (dato e hora de Brasília). 



JkA 

ORÇAMENTO DE LUMINÁRIAS INSTALADAS 

ç 
Ti 

Lote item Qtde. Unid 
Prvicv Descrição Valor unit, R$ rtbtat R$ 

Luminária publica LCD até 80W, especificações 
1 

 
1 1 . 500 UNID conforme TR. (Fornecimento e instalação, com - 

6*ILZ remoção da existente) 

Braço 	de 	iluminação 	pública 	de 	3m, 
2 2 L200 UNtO especificações conforme TR. (fornecimento e 

 instalação, com remoção da existente) 

- UNO 
Conector 	de 	derivação 	perfurante 	tipo 	CDP 

10170rnm (Fornecimento e instalação) k/5c3 .2 
4 4 2,400 UNtO 

Parafuso 	rosca 	dupla 	300mm 	com 	porcas 

(Fornecimento e instalaç ã o)  
5 SOOG M 

Cabo 3 x 2 5mrn 	1kV HEPR (Fornecimento e 
instalação) ó4 Ca~ 

TOTALR$ _1:1QL 	1Cc,O 	- 1 

?~e d a ta 

Ass 

Razão social - 	Ç 

CNPJ: 1% ííi é -- 

Telefone:  

endereço  

e-maU:  

DADOS PARA PAGAMENTO 

Conta Corrente. » I 	•i, - 

Agência n 9 : 	:2_ 
Banco: 31.- 	1,1 

sEL ELLOfP.F< 1- ')PÇAO ARAIXO Q'J LA ÍMF lISA 5 	\'QUAUiA. 

fQflCROEMPRE5t 	 I( 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 	 . ': 	 - ' AC  

MICROEMPRECNDEDOR INDIVIDUAL 	 eci 

L 

EIRE- 1 (EMPRESA INDIVIDUAL D[ RESPONSABILIDADE LIMITADA) 

EI (EMPRESARIO INDIVIDUAL) 

LUCRO REAL 

LUCRO PRESUMIDO 



fr 

02/08/2022 15:06 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
( 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 

18.119.65010001-16 0310512013 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

ELETRO CENTER CHOPINZINHO LTDA, 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 

ELETRO CENTER ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária 
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 
42.22-7-02 - Obras de irrigação 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR(DICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 	 NUMERO 	COMPLEMENTO 

AV XV DE NOVEMBRO 	 4619 	SALA  

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICÍPIO UF 
85.560-000 	 CENTRO 	 CHOPINZINHO PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 TELEFONE 

ZAIR@BRTURBO.COM.BR 	 (46) 3242-15741 (32) 3242-3935 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 	 0310512013 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 0210812022 às 15:09:25 (data e hora de Brasília). 	 Página: 111 
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA 

CNPJ: 	 18.119.650/0001-16 

NOME EMPRESARIAL: 	 ELETRO CENTER CHOPINZINHO LTDA. 

CAPITAL SOCIAL: 	 R$1 10.000,00 (Cento e dez mil reais) 

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte: 

Nome/Nome Empresarial: 
	

GILSON DALMOLIN 

Qualificação: 
	

22-Sócio 

Nome/Nome Empresarial: 
	

PEDRO ALVES DOS SANTOS NETO 
Qualificação: 
	

49-Sócio-Administrador 

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB. 

Emitido no dia 02/08/2022 às 15:10 (data e hora de Brasília). 

cS 



28/07/2022 14:28 
	

Email - Depto de Compras Coronel Vivida-PR - Outlook 

RE: orçamento Luminárias instaladas 

João Miskiw - MORK <joao.miskiw@mork.com.br > 
Qui, 28/07/2022 14:20 

Para: comprascvv@outlook.com  <com prascvv@outlook.com > 

Cc: Alzira Baroni - MORK <alzira.baroni@mork.com.br >;Licitação - MORK <licitacao@mork.com.br >;Edher 
Tulio - MORK <edher.tulio@mork.com.br > 

Boa tarde, 

Segue anexo orçamento solicitado. 

Favor nos comunicar quando publicar o EDITAL. 

Atenciosamente, 

João Miskiw 
Cel.: ±55(41)99911-7018 
E-mail: joao.miskiw@mork.com.br  

MO0,  
MORK - Soluções em Energia Solar 
Tel.: +55(4 1 )3666-6336 
www.mork.com.br  

De: Alzira Baroni - MORK <alzira.baroni@mork.com.br > 

Enviado: quarta-feira, 27 de julho de 2022 12:01 

Para: João Miskiw - MORK <joao.miskiw@mork.com.br > 

Cc: Edher Tulio - MORK <edher.tulio@mork.com.br >; Licitação - MORK <licitacao@mork.com.br > 

Assunto: ENC: orçamento Luminárias instaladas 

Bom dia, 

Favor verificar a viabilidade. 

Atenciosamente, 

Alzira Baroni 
Suporte Comercial 
E-mail: alzira.baroni@mork.com.br  
Skype: alzirabaroni 

MOO .. e 

MORK - Soluções em Energia Solar 
Tel.: +55(41)3666-6336 
www.mork.com.br  



28/07/2022 14:28 	 Email - Depto de Compras Coronel Vivida-PR - Outlook 

De: Depto de Compras Coronel Vivida-PR <comprascvv@outlook.com > 

Enviado: quarta-feira, 27 de julho de 2022 10:08 

Para: compras.juliano@coronelvivida.pr.gov.br  <compras.juliano@coronelvivida.pr.gov.br >  

Assunto: orçamento Luminárias instaladas 

Bom dia, 

por favor solicito orçamento para abertura de licitação. 

Obrigada 

Elaine 

Por favor, conferir todas as especificações e comunicar possíveis correções, antes 

que o processo seja encaminhado para a licitação e publicado o edital para evitar 

atrasos no mesmo. 

FAVOR, CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL E O INTERESSE EM 
NOS FORNECER O ORÇAMENTO. 

Departamento de Compras 
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida-PR 
CNPJ: 76.995.455/0001-56 
Praça Ângelo Mezzomo, Centro 
CEP: 85.550-000 
Fone (46) 3232-8300 / 3232-8318 

, 	AVISO LEGAL "As informações existentes nesta mensagem e nos arquivos anexados têm caráter 
confidencial e são para uso restrito. A utilização, divulgação, cópia ou distribuição desta 

mensagem, ou parte dela, por qualquer pessoa diferente do destinatário é proibida, sujeitando o 
infrator às sanções legais. Se esta mensagem foi recebida por engano, favor excluí-Ia e informar ao 
remetente pelo endereço eletrônico acima." 

AVISO LEGAL "As informações existentes nesta mensagem e nos arquivos anexados têm caráter 
confidencial e são para uso restrito. A utilização, divulgação, cópia ou distribuição desta 
mensagem, ou parte dela, por qualquer pessoa diferente do destinatário é proibida, sujeitando o 
infrator às sanções legais. Se esta mensagem foi recebida por engano, favor exclui-Ia e informar ao 
remetente pelo endereço eletrônico acima." 

212 



Prefeitura Municipal de Coronel Vivida-PR 
Departamento de Compras 
CNPJ: 76.995.45510001-56 
Praça Ângelo Mezzomo, Centro 
CEP: 85.550-000 
Fone (46) 3232-8300 13232-8318 
com prascvv(outlook.com  

Mq0 
Sol~ em 

í4  

COTAÇÃO 

Cód Valor í 	Valor Total 
Lote Item Qtde Unid Descrição 

PMCV Unit 

Luminária publica LED até 80W, especificações 
1 1 1.500 UNID conforme TR. (Fornecimento e instalação, com R$ 

R$ 1.992,000,00 

remoção da existente)  
1.328,00 

Braço de iluminação pública de 3m, especificações 
2 2 1.200 UNID conforme TR. (Fornecimento e instalação, com R$ 629,00 	R$ 754.800,00 

remoção da existente)  

Conector de derivação perfurante tipo CDP 
3 3 4.500 UNID 

10/70mm (Fornecimento e instalação)  
R$ 21,00 R$ 94.500,00 

Parafuso rosca dupla 300mm com porcas 
4 4 2.400 UNID 

(Fornecimento e instalação)  
R$ 54,00 R$ 129.600,00 

Cabo 3 x 2,5mm 2  1kV HEPR (Fornecimento e 
5 5 5.000 M R$ 12,00 R$ 60.000,00 

instalação)  

TOTAL R$ 3.030.900,00 

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias 

PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias 

Pagamento: 30 (trinta) dias 

IDENTIFICAÇÃO E CONTATO: 
Razão Social: MORK SOLAR- Produtos e Serviços Elétricos Ltd a.-EPP 
CNPJ/MF: 24.616.322/0001-28 
Endereço: Rua Presidente Faria, 642, sala 02 
CEP: 83.411-050 Bairro: Colônia Faria 
Cidade: Colombo UF: PR 
Banco: Brasil- AGENCIA: 3510-6 - CONTA CORRENTE: 35744-8 
Contato: João (41) 99911-7018 
E-mail para Contato: - ioao.miskiw©mork.com.br  

Declaro que nos preços cotados já estão inclusos os encargos financeiros, além do lucro, todas as 
despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral fornecimento do objeto acima descrito. 

Quaisquer dúvidas adicionais, ficamos à disposição. 

Atenciosamente, 

S !_'_n 	 Ia 1 

	

MORK SOR - Produtos e Serviços Elétricos Ltda. - EPP - Rua Presidente Faria, 642 - Sala 02 - CEP: 83411-050 - Colônia Faria - Colombo - PR - Brasil 	C 
CNPj: 24.616.322/0001-28 - lnsc. Est.: 90719642-96 - lnsc. Mun.: 54037588 - CREA-PR: 61336 - CAU: 36466-5 

Telefone/Fax: +55(41)3666.6336 - www.mork.com.br  - mork@mork.com.br  - facebook.com/morksolar 	Página: 1 de 2 



Mq_O  
60,96 6 

Soluções em Eno!  Solar 

í .  
Colombo, 28 de julho de 2022. 

João Miskiw 
Gestor Comercial 
Cel.: (41)99911-7018 
E-mail: joao.miskiw@mork.com.br  

124.616,32210001-281 
iç1çwi 2  

1.I1flILU' 

RUA PRESIDENTE FARIA, 642 SALA 02 
COLÔNLAFARL- CEP: 83411050 L 

•ro CE  	c!R 	 •••.•••• 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 

24.616.32210001-28 
MATRIZ CADASTRAL 

1810412016 

NOME EMPRESARIAL 

MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 	 PORTE 

MORK - SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR 	 EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática 
26.32-9-00 - Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de comunicação, peças e acessórios 
26.51-5-00 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle 
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
43.91-6-00 - Obras de fundações 
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para 
uso em obras 
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 

R PRESIDENTE FARIA 	 642 	 SALA 02 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICÍPIO 	 UF 

83.411-050 	 COLONIA FARIA 	 COLOMBO 	 PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 TELEFONE 

MORK@MORK.COM.BR 	 (41) 3666-6336 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 	 1810412016 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

28/07/2022 14:32 
	

about:blank 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 2810712022 às 14:35:29 (data e hora de Brasília). 	 Página: 113 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 

24.616.32210001-28 1810412016 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 
R PRESIDENTE FARIA 	 642 	 ISALA02 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICÍPIO 	 LI  
83.411-050 	 COLONIA FARIA 	 COLOMBO 	 PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 TELEFONE 

MORK@MORK.COM.BR 	 (41) 3666-6336 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 	 1810412016 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

28/07/2022 14:32 
	

about:blank 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 2810712022 às 14:35:29 (data e hora de Brasília). 	 Página: 213 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

) 4  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

24.616.32210001-28 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

1810412016 

NOME EMPRESARIAL 

MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 
73.19-0-02 - Promoção de vendas 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 
77.39-0-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador 
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem 
operador 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 

R PRESIDENTE FARIA 	 642 	 SALA 02 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICÍPIO 	 UF 

83.411-050 	 COLONIA FARIA 	 COLOMBO 	 PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 TELEFONE 

MORK@MORK.COM.BR 	 (41) 3666-6336 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 	 1810412016 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

28/07/2022 14:32 
	

about:blank 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n o  1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 2810712022 às 14:35:29 (data e hora de Brasília). 	 Página: 313 
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA 

CNPJ: 	 24.616322/0001-28 

NOME EMPRESARIAL: 	 MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA 
CAPITAL SOCIAL: 	 R$200.000,00 (Duzentos mil reais) 

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte: 

Nome/Nome Empresarial: 	EDHER TULIO DE ALMEIDA 

Qualificação: 	 49-Sócio-Administrador 

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB. 

Emitido no dia 28107/2022 às 14:35 (data e hora de Brasília). 

1  ~ 



ORÇAMENTO DE XXX 

)te Item Qtde. Unid Descrição Valor unit. R$ Valor 'total R$ 
PMCV 

Luminária publica LED até 80W, especificações 

1 1 1.500 UNID conforme IR. (Fornecimento e i ns ta l açã o,  com 1.897,25 2.845.875,00 

remoção da existente) 

Braço 	de 	iluminação 	pública 	de 	3m, 

2 2 1.200 UNID especificações conforme TR. 	(Fornecimento e 890,80 1.068.960,00 

instalação, com remoção da existente) 

Conector 	de 	derivação 	perfurante 	tipo 	CDP 
3 3 4.500 UNID 

10/70mm (Fornecimento e instalação)  
2290 103.050 00 

Parafuso 	rosca 	dupla 	300mm 	com 	porcas 
4 4 2.400 UNID 

(Fornecimento e instalação)  
47,90 114.960,00 

Cabo 3 x 2,5mm 2  1kV HEPR (Fornecimento e 
5 5 5.000 M 63,52 317.600,00 

instalação)  

...%L R$ 4.450.445,00 

Ass: 

Razão social: 

CN PJ: 

Telefone: 

endereço 

e-mail: 

DADOS PARA PAGAMENTO 

Conta Corrente: 

Agência n 9 : 

Banco: 

Salto do Lontra 105 de agosto de 2022 

DOUGLAS POSSAN EIRELI 

15.332.845/0001-51 

46-99926-0173 

AVENIDA BERTINO WARMLING 

douglaspossanhotmail.com  

5$332,845I0001N5 
DOUGLAS POSSAN 

EIRELI 
Av, Bertino Warmiing, 857 

Centro - 857O000 

L 	Sado do Lontra - PR 

'OR FAVOR SELECIONAR A OPÇÃO ABAIXO QUE SUA EMPRESA SE ENQUADRA. 

MICROEMPRESA 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

x ) EIRELI (EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA) 

El (EMPRESARIO INDIVIDUAL) 

LUCRO REAL 

LUCRO PRESUMIDO 

'.7 
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Email - Depto de Compras Coronel Vivida-PR - Outlook 

Re: orçamento Luminárias instaladas 

Ciano Iluminação <ciano@ciano.com.br > 

Sex, 29/07/2022 09:00 

Para: Depto de Compras Coronel Vivida-PR <com prascvv@outlook.com > 

Bom dia. 

Não trabalhamos com este material, somente com LED. 

Ficamos à disposição. 

Obrigado. 

Atenciosamente, 

Gabriel Prado Perim 
Diretor de Ecommerce - Ciano Iluminação 

(48) 99172-1790 

Dano Presentes Eireli 
CNPJ: 29.657.759/0001-23 

Em Wed, 27 Jul 2022 10:08:27 -0300 Depto de Compras Coronel Vivida-PR 
<com prascvv@outlook.com > escreveu 

Bom dia, 

por favor solicito orçamento para abertura de licitação. 

Obrigada 

Elaine 

Por favor, conferir todas as especificações e comunicar possíveis correções, antes 

que o processo seja encaminhado para a licitação e publicado o edital para evitar 

atrasos no mesmo. 

***POR FAVOR, CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL E O INTERESSE EM 

NOS FORNECER O ORÇAMENTO. 

112 



27107/2022 11:21 	 Email - Depto de Compras Coronel Vivida-PR - Outlook 
	

~ . PI. 
RES: orçamento Luminárias instaladas 

Amarildo - Sarna Comercial <amarildo@samacomercial.com.br > 

Qua, 27/07/2022 11:10 

Para: 'Depto de Compras Coronel Vivida-PR' <com prascvv@outlook.com > 

Bom dia Elaine 

Agradeço sua solicitação, porem não instalamos, somente fabricamos 100% Nacional. 

Com intuito de esclarecimento sugiro as seguintes alterações: 
1 - a portaria 20 foi substituída pela portaria 62 inmetro. 

2 - Somente para esclarecimento a temperatura de cor de 4.000k é amarelada a nitidez não atinge 80%, 

sugiro branco frio ou seja acima de 5.000k 

AMARILDO J A SOUZA 
FIXO: 11-2241.3279/3330 
CEL: 11-9 8807.7068 

S 
REATORES 

De: Depto de Compras Coronel Vivida-PR [mailto:comprascvv©outlook.com ] 
Enviada em: quarta-feira, 27 de julho de 2022 10:08 
Para: com pras.ju lia no©coronelvivida. pr . gov. br 
Assunto: orçamento Luminárias instaladas 

Bom dia, 

por favor solicito orçamento para abertura de licitação. 

Obrigada 

Elai n e 

Por favor, conferir todas as especificações e comunicar possíveis correções, antes 
que o processo seja encaminhado para a licitação e publicado o edital para evitar 
atrasos no mesmo. 

***POR FAVOR, CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL E O INTERESSE EM 
NOS FORNECER O ORÇAMENTO. 

Departamento de Compras 
	

CE~ 
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27/0712022 13:05 	 Email - Depto de Compras Coronel Vivida-PR - Outlook 

RES: orçamento Luminárias instaladas 

grupo.spartanteam@gmail.com  <grupo.spartanteam@gmail.com > 
Qua, 27/07/2022 12:37 

...' 

 

Para: Depto de Compras Coronel Vivida-PR' 

<comprascvv@outlook.com  >;compras.ju lia no©coronelvivida.pr.gov.br  

<compras.juliano@coronelvivida.pr.gov.br > 

Boa tarde, 

Prezados. 

Infelizmente não trabalhamos com o personalização e instalação das luminárias. 

Desta forma não podemos atender ao orçamento. 

Ficamos a disposição para futuras cotações. 

Atenciosamente, 

Reina Ido Junior 

(21)97068-1754 

De: Depto de Compras Coronel Vivida-PR <comprascvv@outlook.com > 

Enviada em: quarta-feira, 27 de julho de 2022 10:08 

Para: compras.iuliano@coronelvivida.pr.gov.br  
Assunto: orçamento Luminárias instaladas 

Bom dia, 

por favor solicito orçamento para abertura de licitação. 

Obrigada 

Elaine 

Por favor, favor, conferir todas as especificações e comunicar possíveis correções, antes 
que o processo seja encaminhado para a licitação e publicado o edital para evitar 
atrasos no mesmo. 

***POR FAVOR, CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL E O INTERESSE EM 
NOS FORNECER O ORÇAMENTO. 

Departamento de Compras 
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida-PR 
CNPJ: 76.995.455/0001-56 
Praça Angelo Mezzomo, Centro 
CEP: 85.550-000 
Fone (46) 3232-8300 / 3232-8318 

N~~ 
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27/0712022 10:11 	 Ernail - Depto de Compras Coronel Vivida-PR - Outlook 

orçamento Luminárias 
	

(I'  

Depto de Compras Coronel Vivida-PR <comprascvv@outlook.com > 
Qua, 27/07/2022 09:58 

Para: douglaspossan@hotmail.com  <douglaspossan@hotmail.com > 

Bom dia, 

por favor solicito auxilio de orçamento para abertura de licitação. 

Obrigada 

Elaine 

Por favor, conferir todas as especificações e comunicar possíveis correções, antes 

que o processo seja encaminhado para a licitação e publicado o edital para evitar 

atrasos no mesmo. 

***POR FAVOR, CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL E O INTERESSE EM 

NOS FORNECER O ORÇAMENTO. 

Departamento de Compras 
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida-PR 
CNPJ: 76.995.455/0001-56 
Praça Ângelo Mezzomo, Centro 
CEP: 85.550-000 
Fone (46) 3232-8300/3232-8318 

https://outlook.Iive.com/mail/0/sentitemS/id/AQMkADAWATMWMAItYZk5AGYtMZRjNi0WMAItM  DAKAEYAAAM9j44HXRk6RKOFt2bOCGOCBWD%2.. 1/1 
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Email - Depto de Compras Coronel Vivida-PR - Outlook 

orçamento Luminárias instaladas 	
FIM  

Depto de Compras Coronel Vivida-PR <com prascvv@outlook.com > 
	

1. i/ 
Qua, 27/07/2022 10:08 

Para: compras.juliano@coronelvivida.pr.gov.br  <compras.juliano@coronelvivida.pr.gov.br > 

Cco: ciano@ciano.com.br  <ciano@ciano.com.br >;mork@mork.com.br  

<mork@mork.com.br >;vendas.gpa@gmail,com <vendas.gpa@gmail.com >;contatoeletrorios@gmali.com  
<contatoeletrorios@gmail.com  >;nadson31055692@g mal 1.com  
<nadson31055692@gmali.com >;Iicitacoes@liteieds.com.br  

<licitacoes@Iiteleds.com.br >;vendas.eremaster@gmail.com  
<vendas.eremaster@g mal l.com > ;eletricasantaluz@outlook.com  

<eletricasantaluz@outlook.com  >;Ixd istribuidoraled@gmail.com  

<lxdlstribuidoraled@gmail.com >;Iicitacao@demape.com.br  

<llcitacao@demape.com.br >;dgamateriaiseletricos@gmail.com  

<dgamateriaiseletricos@gmail.com  >;rdledcomercialei rei i@g mal Lcom 

<rdledcomercialeireli@gmaii.com >;rmdistribuidoraadm01@gmali.com  

<rmdistribuidoraadmOl @gmail.com  >;bruna@rmiluminacao.com  

<bruna@rmiluminacao.com  >;licita.smartsolutions@gmail.com  

<licita.smartsolutions@gmail.com  >;atendímentoledluxe@g mail.com  

<atendimentoledluxe@gmail.com > ;licitacao2©lumer,com.br 
<llcitacao2@iumer.com.br >;Iicltacao@actiongestao.com.br  

<licitacao@actiongestao.com.br >;ed imilsonalvesdeoliveira79@gmail.com  

<edimilsonalvesdeoliveira79@gmail.com  >;raulcesar.comercial@gmail.com  

<raulcesar.comercial@gmail.com > 

Bom dia, 

por favor solicito orçamento para abertura de licitação. 

Obrigada 

Elaine 

Por favor, conferir todas as especificações e comunicar possíveis correções, antes 

que o processo seja encaminhado para a licitação e publicado o edital para evitar 

atrasos no mesmo. 

***POR FAVOR, CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL E O INTERESSE EM 

NOS FORNECER O ORÇAMENTO. 

Departamento de Compras 
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida-PR 

CNPJ: 76.995.455/0001-56 
Praça Ângelo Mezzomo, Centro 

CEP: 85.550-000 
Fone (46) 3232-8300 / 3232-8318 

1/1 
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Email - Depto de Compras Coronel Vivida-PR - Outlook 	
Avo 

Orçamento Luminárias 

Depto de Compras Coronel Vivida-PR <com prascvv@outlook.com > 

Ter, 12/07/2022 14:20 

Para: compras.juliano@coronelvivida.pr.gov.br  <compras.juliano@coronelvivida.pr.gov.br >;Elaine 

<elaine@coronelvivida.pr.gov.br > 

Cco: Mauro Quessada <mauro@quessada.net >;ANTONIALE ELETROLUZ 

<financeiroeletroluz2015@hotmail.com  >;Energ Comércio de Materiais Eletricos 

<energadm@gmail.com  >;ELETRO CENTER <eietrocenter2O14@hotmaiI.com  >;contato@empalux.com.br  
<contato@empaIux.com.br >;rafaeI.aIencar@empaux.com.br  <rafaelalencar@empalux.com.br > 

Boa tarde, 

por favor solicito orçamento para abertura de licitação. 

Obrigada 

Por favor, conferir todas as especificações e 
comunicar possíveis correções, antes que o 
processo seja encaminhado para a licitação e 
publicado o edital para evitar atrasos no mesmo. 

***POR FAVOR, CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL E O INTERESSE EM 
NOS FORNECER O ORÇAMENTO. 

Departamento de Compras 
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida-PR 
CNPJ: 76.995.455/0001-56 
Praça Ângelo Mezzomo, Centro 
CEP: 85.550-000 
Fone (46) 3232-8300/ 3232-8318 

1/1 
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CONTATO COM FORNECEDORES - LUMINARIAS 

I NOME 	 EMAIL 	 TELEFONE 1 	TELEFONE 2 	 EMAIL ENVIADO EM 	1 
TENTATIVA DE 
 1 FALADO COM 	 RESPOSTA 

1 CONTATO EM 1 
(IANU CHESEN 1 ÉS LIKLLI 

MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. - EPP 

G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI 

ENTRE RIOS MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS EIRELI 

NADSON DA SILVA SANTOS ME 

LITELEDS TECNOLOGIA LTDA 

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 

ELÉTRICA E CONSTRUÇÃO SANTALUZ LTDA 

45839264 LTDA 

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA 

DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 

RDLED COMERCIAL EIRELI 

RM FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI 

MARCOS PAULO PINTO SOLUCOES EM ILUMINACAO 

SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVICOS 

LTDA 

LEDLUXE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI 

LMR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 

K.DA SILVA FERREIRA 

ELETRICA EBENEZER EIRELI 

COMERCIAL MUZAMINAS EIRELI ME 

REINALDO LEITE DE ALBUQUERQUE JUN IOR 09130290767 

AIRTON FERREIRA TEIXEIRA 

DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 

KAUE OLIVEIRA BARQUETFE DE ANDRADE 1130078698 

SHIRLEY APARECIDA DE SOUZA ME 

LS COMMERCE ASSESORIA COM NAC E INTERNACIONAL LTDA ME 

MHP GUEDES ME 

EFICILUX COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA 

CASTRO & ROCHA LTDA 

TMFW SOLUÇÕES EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA 

QUARK ENGENHARIA LTDA 

SAMAR ILUMINAÇÃO E ENGENHARIA LTDA 

CPR PAROLIN INSTALAÇÕES ELETRICAS UDA 

M H P GUEDES ME 

EFICILUX COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA 

CASTRO & ROCHA LTDA 

TMFW SOLUÇÕES EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA UDA 

QUARK ENGENHARIA LTDA 

SAMAR ILUMINAÇÃO E ENGENHARIA LTDA 

CPR PAROLIN INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA 

CASTRO & ROCHA LTDA 

TMFW SOLUÇÕES EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA 

SAMAR ILUMINAÇÃO E ENGENHARIA LTDA 

clano@)clano.com.br  4891721790 (48) 99172-1790 27/07/2022 sem retorno 

mork@mork.com.br  4136666336 27/07/2022 recebido 
vendas.gpa@gmaiI.com  5499956004 (54) 98432-6814 27/07/2022 sem retorno 

contatoeletrorios@gmail.com  7181017282 (71) 98101-7282 27/07/2022 sem retorno 
nadson31055692gmail.com  7598102323 (75) 99810-2323 27/07/2022 sem retorno 

Iicitacoes@liteleds.com.br  3591870025 (35) 99187-0025 27/07/2022 sem retorno 

vendaseremaster@gmail.com  5437125442 (54) 98131-8686 27/07/2022 sem retorno 

eletricasantaluz@outlook.com  7532621066 (07) 59994-4906 27/07/2022 sem retorno 
IxdistribuidoraIed@gmail.com  5130260905 (Si) 98211-6400 27/07/2022 sem retorno 

Iicitacao@demape.com.br  1148948800 27/07/2022 sem retorno 
dgamateriaiseletricosgmail.com  3132208414 (31) 99932-1195 27/07/2022 sem retorno 

rdledcomercialeireli@gmail.com  4130266366 27/07/2022 sem retorno 

rmdistribuidoraadmOigmaiI.com  7599840283 27/07/2022 sem retorno 

bruna@rmiIuminacao.com  1437371616 (14) 98106-6469 27/07/2022 sem retorno 

Iicita.smartsoIutions@gmail.com  6733248607 (65) 99608-7984 27/07/2022 
sem retorno 

atendimentoledIuxe@gmail.com  5130260905 (51) 98211-6400 27/07/2022 sem retorno 

Iicitacao2@lumer.com.br  1120816388 (03) 19811-8000 27/07/2022 sem retorno 

Iicitacao@actiongestao.com.br  4388281516 (43) 98828-1516 27/07/2022 sem retorno 

edlmiIsonaIvesdeoIiveira79gmaiI.com  O (32) 99824-7642 27/07/2022 sem retorno 

raulcesar.comercial@gmail.com  3535731669 (35) 99170-5354 27/07/2022 sem retorno 

grupo.spartanteam@gmail.com  2126758312 (21) 97068-1754 27/07/2022 No personalizam 

amarildo@samacomercial.com.br  1129790108 (li) 96691-7505 27/07/2022 não instalam 

dgamateriaiseletricos@gmaiI.com  3132208414 (31) 99932-1195 27/07/2022 sem retorno 
kauebarquettehotmail.com  3591636528 (35) 99163-6528 27/07/2022 sem retorno 

arcansistemaseIetronicos@hotmajI.com  35991901097 27/07/2022 sem retorno 

vendas@lscommerce.com.br  31992792011 (31) 99279-2011 27/07/2022 sem retorno 
pegiluminacao@yahoo.com  4484188948 27/07/2022 sem retorno 

vendas@eficiIux.com.br  3125240010 (31) 99627-1099 27/07/2022 sem retorno 

Iuxlicitacao@gmailcom 8420109518 (08) 49636-7576 27/07/2022 Vão enviar 
tmfwsolucoes.ee@gmail.com  4399935645 27107/2022 questionaram 

juridico@quarkengenharia.com.br  4734394100 27107/2022 sem retorno 

ides@samariluminacao.com.br  4131656868 (41) 99996-0140 27/07/2022 sem retorno 

ped_magnata@hotmail.com  4299984545 27/07/2022 sem retorno 
pegiluminacaoIyahoo.com  4484188948 27/07/2022 sem retorno 

vendas@eficilux.com.br  3125240010 (31) 99627-1099 27/07/2022 sem retorno 

Iuxlicitacao@gmail.com  8420109518 (08) 49636-7576 27/07/2022 sem retorno 

tmfwsolucoes.ee@gmail.com  4399935645 27/07/2022 sem retorno 

juridico@quarkengenharia.com.br  4734394100 27/07/2022 sem retorno 

ides@samariluminacao.com.br  4131656868 (41) 99996-0140 27/07/2022 sem retorno 

ped_magnata@hotmail.com  4299984545 27/07/2022 sem retorno 

Iuxlicitacao@gmail.com  8420109518 (08) 49636-7576 27/07/2022 sem retorno 
 

tmfwsolucoes.ee@gmail.com  4399935645 27/07/2022 sem retorno 

ides@samariluminacaocom.br  4131656868 (41) 99996-0140 27/07/2022 sem retorno 
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

CONTATO COM FORNECEDOR 

Fornecedor: ILUMINAR 

Telefone: E-mail enviado em: 12/07/2022 

E-mail: mauro@guessada.net  

Ligado em: Falado com: 

Resposta: recebido 

Fornecedor: ELETROLUZ 

Telefone: E-mail enviado em: 12/07/2022 

E-mail: financeftoeletroluz2015@hotmail.com  

Ligado em: Falado com: 

Resposta: sem retorno 

Fornecedor: ENERG 

Telefone: 	 --FE-mail enviado em: 12/07/2022 

E-mail: energadm@gmail.com  

Ligado em: Falado com: 

Resposta: sem retorno 

Fornecedor: ELETROCENTER 

Telefone: E-mail enviado em: 12/07/2022 

E-mail: eletrocenter2014@hotmail.com  

Ligado em: Falado com: 

Resposta: recebido 

Fornecedor: EMPALUX 

Telefone: E-mail enviado em: 12/07/2022 

E-mail: contato@empaluxcom.br  rafael.alencar@empalux.com.br  

Ligado em: Falado com: 

Resposta: 

Fornecedor: ELETRO POSSAN 

Telefone: 46 3191-0137 / 99926-0173 E-mail enviado em: 27/0712022 
E-mail: douglaspossan@hotmail.com  
Ligado em: 29/07/2022 Falado com: Douglas 

Resposta: recebido 
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

CONTATO COM FORNECEDOR 

Fornecedor: PATOESTE 

Telefone: 46 3220-5566 E-mail enviado em: 03/08/2022 

E-mail: orçamentos@patoeste.com.br  

Ligado em: 03/08 Falado com: Andrei 
Resposta: recebido 

Fornecedor: CPR PAROLIN 

Telefone: 42 99984-5456 E-mail enviado em: 03/0812022 

E-mail: ped magnata@hotmail.com  

Ligado em: Falado com: 

Resposta: recebido 

Fornecedor: ZAGONEL 5/A 

Telefone: 49 3366-6000 E-mail enviado em: 0310812022 

E-mail: ppp@zagonel.com.br  
Ligado em: Falado com: 
Resposta: recebido 



) 	 MAPA COMPARATIVO 

CONTRATO N2 10912022 PP AQUECER & ILUMINAR PATOESTE ELETRO PAROLIN INSTALÇÕES 

N2 2812022 PLANALTO PR EIRELI INSTALADORA LTDA ELÉTRICAS 
ELETRO ZAGONEL LTDA MEDIA 

Lote Item Qtde. Unid 
Cód. 

Descrição Valor unit. R$ Valor total R$ 
Valor unit. 

Valor total R$ 
Valor unit. 

Valor total R$ 
Valor 

Valor total R$ 
Valor unit. 

Valor total R$ 
Valor unit. 

Valor total R$ 
PMCV R$ R $ unit. R$ R$ 

Luminária publica LED até 80W, especificações 

1 1 1.500 UNID 22713 conforme TR. (Fornecimento e instalação, com 880,00 1.320.000,00 808,00 1.212.000,00 909,20 1.363.800,00 915,24 1.372.860,00 799,98 1.199.970,00 862,48 1.293.720,00 

remoção da existente) 

Braço 	de 	iluminação 	pública 	de 	3m, 

1 2 1.200 UNtO 22714 especificações conforme TR. (Fornecimento e 289,97 347.964,00 213,00 255.600,00 249,14 298.968,00 289,00 346.800,00 255,12 306.144,00 259,25 311.100,00 

instalação, com remoção da existente) 
- 
- Conector de derivação perfurante tipo CDP 

1 3 4.500 UNID 22715 7,50 33.750,00 8,05 36.225,00 8,05 36.225,00 11,00 49.500,00 8,91 40.095,00 8,70 39.150,00 
10/70mm (Fornecimento e instalação)  - 

- Parafuso 	rosca 	dupla 	300mm 	com 	porcas 
1 4 2.400 UNIO 22716 13,85 33.240,00 11,50 27.600,00 12,99 31.176,00 14,00 33.600,00 13,21 31.704,00 13,11 31.464,00 

(Fornecimento e instalação) - 
- Cabo 3 x 2,5mm2  1kV HEPR (Fornecimento e 

1 5 5.000 M 22717 9,25 46.250,00 6,00 30.000,00 7,05 35.250,00 8,00 40.000,00 7,14 35.700,00 7,49 37.450,00 
instalação)  

TOTAL R$  1.781.204,00  1.561.425,00  1.765.419,00  1.842.760,00  1.613.613,00  1.712.884,00 

Valor final foi obtido conforme Decreto n 2  6529, de 05 de fevereiro de 2019, Art 22 § 52. 

OBS: Efetuados os cálculos de média e mediana, se mostou mais vantajosa a contratação pelo valor da mediana. Realizada pesquisa com contratações similares para pesquisa de preços, conforme anexo. Não foram utilizados para o cálculo o 

Orçamento das empresas MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP, ELETROCENTER CHOPINZINHO LTDA, DOUGLAS POSSAN EIRELI por estarem muito acima dos demais orçamentos recebidos. 

Coronel Vivida, 09 de agosto de 2022. 

Elaine 
ja 

Bortolotto 

Departamento de Compras 

.OQ 	
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

MINUTA DO EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N2  xx/2022 

PROCESSO LICITATÓ RIO N 2  xx/2022 

LICITAÇÃO PARA AMPLA CONCORRÊNCIA 

MODO DE DISPUTA "ABERTO e FECHADO" 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
LUMINÁRIAS DE LED E ACESSÓRIOS, PARA 
SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO 
PERÍMETRO URBANO, PARA ATENDER A SECRETARIA 
DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO. 

DATA: xx/xx/2022 

ABERTURA: xx/xx/2022 

Praça Angelo Mezzomo, s/nQ - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacaocoronelvivida.pr.gov.br  

Página 1 de 51 
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

MINUTA DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° xx/2022 
PROCESSO LICITATÓ RIO N 2  xx/2022 

LICITAÇÃO PARA AMPLA CONCORRÊNCIA 

1. PREÂMBULO 

1.1. O MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, por meio do Presidente da Comissão Permanente 

de Licitação, Juliano Ribeiro, designado pela Portaria n 2  20 de 19 de maio de 2022, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar o processo licitatório na 

modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, sob o n° xx/2022, do tipo menor preço, 

POR LOTE, que no dia xx de xxxx de 2022, às xx:xx (xxxx) horas, estará abrindo as propostas 

de preços e que às xx:xx (xxxx) horas, estará abrindo a sala de disputa de preços, através do 

endereço eletrônico www.bll.org.br , destinada a realização de licitação para o REGISTRO DE 

PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE 

LED E ACESSÓRIOS, PARA SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PERÍMETRO 

URBANO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO, conforme 

especificações estabelecidas neste Edital e demais anexos. 

1.2. O procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica à 

modalidade Pregão, sob a égide da Lei Federal n 2  10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 

Municipal n 2  1.708 de 18 de setembro de 2003, Decreto Municipal n 2  3262 e 3263 de 28 de 

setembro de 2006, Lei Complementar Federal n 2  123 de 14 de dezembro de 2006, Lei 

Complementar Municipal n 2  18 de 20 de dezembro de 2007, Lei Complementar n 2  147, de 7 

de agosto de 2014 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal n 2  
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Federal n2 10.02412019, bem como as 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: xx/xx/2022, a partir das xxhxxmin. 

TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: xx/xx/2022, às xxhxxmin. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: xx/xx/2022, após às xxhxxmin. 

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: xx/xx/2022, às xxhxxmin. 

LOCAL: www.bll.org.br  - "Acesso Identificado" 

1.3. A apresentação da proposta leva a participante a aceitar e acatar todas as normas 

contidas no presente Edital e será considerada evidencia que o produto e/ou serviço 

ofertado atende integralmente ao descritivo exigido neste edital. 

1.4. O inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente (em mídia 

digital) junto a Divisão de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal de Coronel Vivida, 

no horário de expediente, das 08h00min às lZhOOmin e das 13h00min às 17h00min, na 

Praça Angelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, ou 

através dos sites: www.coronelvivida.pr.gov.br  / www.bll.org.br . Demais informações, 

telefones: (46) 3232-8300/8304/8331, e-mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br  

Praça Angelo Mezzomo, s/n 2  - 85550-000 - Coronel vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacaocoronelvivida.pr.gov ,br 

Página 2 de 51 
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

2. DO OBJETO 

2.1. A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED E ACESSÓRIOS, PARA 

SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PERÍMETRO URBANO, PARA ATENDER A 

SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO. 

2.2. Será utilizado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

"ABERTO e FECHADO", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, 

com lance final e fecha4p.,  nos termos deste Edital. 

3. DO VALOR MÁXIMO TOTAL 

3.1. O valor máximo total admitido para a presente licitação é de R$ 1.712.884,00 (um 

milhão setecentos e doze mil oitocentos e oitenta e quatro reais), observado o valor 

máximo admitido para o LOTE e itens, conforme especificado no Anexo 1 do presente edital. 

3.1.1. A disputa será realizada pela unidade LOTE, podendo, se for o caso, ser utilizado a 

disputa simultânea de até 10 lotes, já previsto no sistema eletrônico, devendo a empresa 

acessar o sistema utilizando sua chave/senha por meio do endereço: www.bll.org.br  

4. DA JUSTIFICATIVA: 

4.1. A justificativa para a realização deste processo encontra-se no item 2 e 3 do Termo de 

Referência - Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 

S. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

5.1. O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 

mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases 

através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) da BLL. 

5.1.1. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser 

esclarecida pela Bolsa de Licitações do Brasil - BLL, através do telefone (41) 3097-4600 

ou e-mail contatobll.org.br . 

5.2. Poderão participar deste Pregão: 

5.2.1. Quaisquer empresas interessadas que se enquadrem no ramo de atividade 

pertinente ao objeto da licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto 

à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos. 

5.3. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições previstas neste 

Edital, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 

conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

Praça Angelo Mezzomo, s/n2 - 85550-000 - coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacaocoronelvivida.pr.gov.br  

Página 3 de 51 
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5.4. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 

próprio do sistema eletrônico o tipo de empresa que o fornecedor representa 

(ME/EPP/OE/COOP). Essa informação é importante para o tratamento diferenciado aplicado 

às micro e pequenas empresas e cooperativas. 

5.5. Não poderão participar direta ou indiretamente deste Pregão: 

a) Interessados que se enquadrem nas vedações previstas no art. 16 da lei estadual 

paranaense n. 2  15.608/2007; 

b) Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste 

pregão; 

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

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR, conforme inciso III do artigo 150 da Lei Estadual 

Paranaense n. 2  15.608/2007; 

d) Empresas punidas com a sanção prevista no item anterior, durante o prazo de vigência 
de igual sanção imposto por órgão ou entidades do Estado, nos termos do artigo 155 da 
Lei Estadual Paranaense n 2  15.608/2007; 

e) Empresas impedidas de licitar e contratar no âmbito do Estado do Paraná conforme Lei 

Federal n. 2  10.520/02, artigo 72; 

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

Federal, Estadual, Municipal, Direta e Indireta com fulcro no inciso IV do artigo 150 da Lei 

Estadual Paranaense n. 2  15.608/07 ou no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n. 2  

8.666/1993; 

g) Empresa que se encontre sob falência, dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial; 

h) Consórcio de empresas, sob nenhuma forma; 

i) Após receber a documentação de habilitação das licitantes vencedoras, a equipe de 
apoio fará consulta por meio eletrônico junto ao sítio do Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná- https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/Consultarlmpedidos.aspx  
e 	no 	sítio 	da 	Controladoria 	Geral 	da 	União 	- 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis,  verificando se a mesma foi 
declarada inidônea por algum ente público, caso seja comprovado tal ato, a mesma 
estará impossibilitada de licitar ou contratar com a Administração Pública, e havendo 
necessidade, será juntada cópia do processo administrativo do ente público que 
declarou a licitante inidônea junto ao processo em epígrafe; 
j) Aquelas que tenham incompatibilidade negocial com o município, nos termos da 

Constituição Federal e da Lei Federal n 2  8.666/93, bem como conforme interpretação do 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

5.6. A participação neste certame importa ao licitante o conhecimento de todas as condições 

estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas 

administrativas e técnicas aplicáveis. 

Página 4 de 51\ 
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

6. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

6.1. Conforme Art. 23 do Decreto Federal n 2  10.024/2019, os pedidos de esclarecimentos 

referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, até 03 (três) dias úteis 

anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, através do e-

mau: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br  ou por meio eletrônico, em campo especifico da 
plataforma BLL. 

6.1.1. Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de esclarecimentos verbais quanto ao 
Edital. 

6.1.2. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais 

aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

6.1.3. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

6.2. Conforme previsto no art. 24 do Decreto Federal n2  10.024/2019, Qualquer pessoa 

poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no 

edital, até 3 dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, através de e-

mail no endereço eletrônico: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br  ou por meio eletrônico, em 
campo especifico da plataforma BLL, no prazo mencionado. 

6.2.1. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no 
prazo de 2 dias úteis, contado do data de recebimento da impugnação. 
6.2.2. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

6.2.3. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para 

realização do certame. 
6.2.4. As impugnações enviadas intempestivamente serão desconsideradas. 

7. DO CREDENCIAMENTO 

7.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal 

e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no site www.bll.org.br . 

7.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da 

licitante ou de seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

7.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 

provedor do sistema ou ao Município de Coronel Vivida - PR responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

7.4. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 
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acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para 

imediato bloqueio de acesso. 

7.5. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 

no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

8. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA 

8.1. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

8.2. Incumbirá ainda à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão. 

8.3. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da licitante e 
subsequente encaminhamento da Proposta de Preço e dos Documentos de Habilitação 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até às xxhxxmin do dia xx de xxxxx de 2022 
(Horário de Brasília). 

8.3.1. Serão consideradas inválidas as propostas e os documentos de habilitação 

apresentados por quaisquer outros meios. 

8.3.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 12 da Lei Complementar n. 9  123/2006 e alterações. 

8.4. Como requisito para a participação no Pregão, a licitante deverá manifestar, em campo 

próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 

habilitação previstas neste Edital. 

8.5. Até a data e hora previstas neste Edital, a Licitante poderá acessar o sistema eletrônico 

para retirar, alterar ou complementar a proposta formulada. A partir do início da sessão 
pública, não poderão ser alteradas ou retiradas as propostas formuladas. 

8.6. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de preenchimento 

do campo próprio existente no sistema BLL, sendo obrigatório o 

preenchimento do "VI Unitário" (valor unitário) e da "Marca" de cada item 

cotado, sendo que o valor total do lote será preenchido automaticamente 

pelo sistema BLL. 

8.6.1. Considerando que a disputa é por lote, a empresa deverá cotar todos 

os itens do lote, sob pena de desclassificação. 
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8.6.2. Visando a não identificação do licitante que possua marca própria ou 

fabricação própria na disputa eletrônica, o mesmo deverá indicar os termos 

"marca própria" ou "fabricação própria" na planilha existente no sistema 

BLL, sob pena de desclassificação. A indicação dos termos "marca própria" 

ou "fabricação própria" somente será aceita na proposta inicial. Caso a 

empresa seja vencedora, na proposta adequada ao lance vencedor, deverá 

apresentara marca do produto. 

8.7. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital. 

8.7.1. EM CASO DE DIVERGÊNCIA, EM RELAÇÃO AO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL E 

NO PORTAL BLL, PREVALECERÁ O DESCRITIVO DO EDITAL. 

8.8. A proposta comercial, neste momento, não deverá conter dados que identifiquem a 

Licitante. Não deverá ser anexado juntamente com a proposta qualquer documento de 

habilitação que identifique a empresa, sob pena de desclassificação. Os documentos de 

habilitação devem ser inseridos no local apropriado. 

8.9. SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA INICIAL. QUE: 
8.9.1. IDENTIFICARA EMPRESA, CONFORME, ESTABELECIDO NO EDITAL, SUBITEM 8.8. 

8.10. Os documentos que compõem a habilitação do licitante melhor classificado somente 

serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

8.11. A HABILITAÇÃO DO LICITANTE SERÁ AFERIDA POR INTERMÉDIO DOS SEGUINTES 
- 	 DOCUMENTOS (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO): 

8.11.1. A documentação de habilitação deverá ser inserida na plataforma eletrônica 
antes da abertura da sessão pública, a qual será utilizada para apuração quanto a 
habilitação da empresa que apresentou o menor lance. Deverão estar inseridos na 
plataforma eletrônica os seguintes documentos: 

OBS: A empresa que for participar em mais de um lote deverá anexar na 
plataforma eletrônica, os documentos de habilitação em cada um dos lotes 
cotados, antes da abertura da sessão. 

8.11.1.1. Da Habilitação Jurídica: 

a) Registro comercial, para empresa individual; 
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova do 

registro de ata de eleição da diretoria em exercício (Registro Civil das pessoas Jurídicas) 

de investidura ou nomeação da diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

e) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação 

ficará 	condicionada 	à 	verificação 	da 	autenticidade 	no 	sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br . 

8.11.1.2. Da Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), retirado via internet 

no máximo 90 (noventa) dias antes da data de abertura deste, de acordo com a Instrução 
Normativa da SRF n 2  200 de 13 de setembro 2002); 

b) Prova de Regularidade de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, mediante a apresentação de certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa 

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

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

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

tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas 'a" a "d" do parágrafo 

único do artigo 11 da Lei Federal n. 2  8.212/1991; 

c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de 

Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa em relação a tributos estaduais, expedida pela 

Secretaria da Fazenda Estadual, do Estado sede da licitante; 

d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa 

de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa em relação a tributos Municipais, expedida 

pela Prefeitura do Município sede da licitante; 

e) Prova de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado de Regularidade Fiscal 

(CRF), expedida pela Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br ) ou do documento 

denominado "Situação de Regularidade do Empregador", com prazo de validade em vigor 
na data marcada para abertura dos envelopes e processamento do Pregão; 
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f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, nos termos do 

Título Vil-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n 2  5.452, de 
12 de maio de 1943, com validade igual ou posterior à data prevista para a abertura desta 

Licitação (www.tst.Ius.br/certidao), 

8.11.1.3. Da Qualificação Técnica: 

a) Certidão de registro de Pessoa Jurídica (proponente) expedida pelo Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia - CREA, dentro de seu prazo de validade ou Certidão de 
registro de Pessoa Jurídica (proponente) expedida pelo Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo - CAU, dentro de seu prazo de validade ou Certidão de registro de Pessoa 
Jurídica (proponente) em Conselho, o qual, comprove a competência na área do objeto 
desta licitação, dentro do seu prazo de validade junto com a documentação que 

demonstre as atribuições deste conselho; 

b) Certidão de registro de Pessoa Física do profissional que irá atuar na qualidade de 
Responsável Técnico, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - 

CREA, dentro de seu prazo de validade ou Certidão de registro de Pessoa Física do 
profissional que irá atuar na qualidade de Responsável Técnico, expedida pelo Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro do prazo de validade ou Certidão de registro 
de Pessoa Física do profissional que irá atuar na qualidade de Responsável Técnico, 
expedida por Conselho, o qual, comprove a competência na área do objeto desta 
licitação, dentro do seu prazo de validade junto com a documentação que demonstre as 
atribuições deste conselho e profissionais; 

c) Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico-Operacional 
(Pessoa Jurídica), expedido por pessoa jurídica de direito público ou direito privado, 

compatível com o item de maior relevância técnica e valor significativo (item 01), neste 

atestado deverá comprovar a execução do serviço descrito no item 01, com quantidade 

mínima de 25%. 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
01 Fornecimento e Instalação de Luminárias 375 UNIDADES 

c.1)Para a comprovação da quantidade exigida é possível a soma de até 03 (três) 
atestados. 
c.2)Caso não apresente o atestado, o mesmo será inabilitado. 
c.3) Este(s) atestado(s) deverá(õo) ser emitido(s) em nome da empresa, 
indeoendentemente do oro fissional responsável técnico (alínea d) 
c.4) O(s) atestado(s) deve(m) conter o nome, endereço e telefone do contato 
atestador, ou qualquer outro meio com o qual o licitador possa valer-se para manter 
contato com a pessoa declarante. 
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Observação: 
* Para a comprovação da capacidade técnico- o peracional das licitantes, e desde que 

limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do 
objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de 

quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo 
essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser 

executado. (Súmula 26312011- TCU) 

d) Deverá ser comprovado vínculo entre o(s) responsável(is) técnico(s) e a empresa, seja na 

qualidade de sócio, através da cópia do contrato social ou ata de assembleia; como 

funcionário, através de cópia do livro de registro de funcionários e cópia da carteira de 

trabalho contendo as respectivas anotações de contrato de trabalho, constando a admissão 

até a data de abertura do presente edital; ou como contratado, por meio de contrato, ou 

ainda certidão de registro de pessoa jurídica em nome da proponente, onde conste o nome 

dos profissionais no quadro técnico, neste último caso podendo valer-se da mesma Certidão 

elencada na alínea "a", não sendo necessário apresentação de cópia do mesmo documento, 

desde que cumpra as demais exigências solicitadas. 

Observações: 
* Os documentos solicitados nas alíneas "a, b e c", devem, manter correspondência em 

relação aos conselhos e os profissionais. Exemplos: sendo a empresa registrada no CREA o 
profissional responsável técnico deverá ser do CREA ou sendo a empresa registrada no CAU o 

profissional responsável técnico deve ser do CA U. Da mesma forma o Atestado de 
Capacidade Técnico Profissional deve ser do profissional com vinculo demonstrado com a 

empresa e pertencente ao conselho de classe em que a empresa estiver registrada. 
* Considerando o Acórdão n 2  1357/2018 - TCU - Plenário, que apoiando-se em julgamento 

exarado no Acórdão ng 212612016 - TCU - Plenário, que fixou que: 
"É ilegal a exigência de quitação de anuidades do Crea, para 
fins de habilitação, pois o art. 30, inciso 1, da Lei 8.66611993 

exige apenas o registro na entidade.", concluiu que: "A 
necessidade de quitação de anuidades do CREA contida no art. 

69 da Lei 5.194/66 foi derrogada pela Lei de Licitações (Lei 
8.666193), com a exigência apenas da inscrição na entidade 

profissional competente, devendo se interpretar o sistema 
infraconstitucional à luz dos princípios da ampla concorrência, 

afastando exigências que não sejam indispensáveis," 

8.11.1.4. Das Declarações: 

a) Declaração unificada de idoneidade, cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 
72 da constituição federal, declaração de comprometimento e cumprimento ao art. 92, 

inciso III da lei 8.666/93, da veracidade dos documentos e de ME/EPP (ver modelo 

conforme Anexo II). 
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8.11.1.5. Se, a proposta e as declarações foram assinadas pelo PROCURADOR, deverá 

ser enviada, junto com os documentos de habilitação: 

a) PROCURAÇÃO por instrumento público ou particular, da qual conste poderes 
específicos para representar a empresa diante a administração pública municipal, 

podendo praticar todos os atos pertinentes ao certame (ver modelo conforme Anexo III). 

8.:12. A documentação deverá estar dentro do prazo de validade na data prevista para a 

abertura das propostas deste Edital (data de emissão/expedição e validade), e em nenhum 
caso será concedido prazo para apresentação de documentação que não foram anexados na 

plataforma eletrônica, bem como não será permitida documentação incompleta, protocolo 
OL quaisquer outras formas de comprovação que não sejam as condições exigidas neste 
Edital. Não serão aceitas certidões que contenham ressalvas de que "não são válidas para 
fins licitatórios." 

8.12.1. Independente da ordem de classificação, todas as licitantes deverão estar com a 

documentação em dia na data da licitação (no caso das ME, EPP e MEl, mesmo que 

vencida a data de validade dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista). 

8.:13. Serão aceitas apenas as cópias legíveis, não sendo aceitos documentos cujas datas 
estejam esmaecidas, ilegíveis ou rasuradas. 

8.:14. Os documentos exigidos valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse 

prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

8.15. Em nenhuma hipótese será concedida prorrogação de prazo para apresentação dos 
documentos exigidos para a habilitação, com exceção ao disposto no art. 43 da Lei 
Complementar 123/2006. 

8.16. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, 

mesmo que esta apresente alguma restrição. 

8.16.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista, 

será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 

8.17. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação dos 

documentos para habilitação. 
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9. DA ABERTURA DA SESSÃO 

9.1. A partir das 08h00min do dia xx de xxxx de 2022 terá início à sessão pública do Pregão 

Eletrônico n 2  xx/2022, com a abertura das propostas de preços recebidas e, após análise, 

início da etapa de lances, prevista para as xxh00min, conforme Edital. 

9.2. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

9.3. Aberta a sessão, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará 

aquelas que não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, 

sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, 

ou que identifiquem o licitante*. 

* É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES 
NO SISTEMA, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO 
DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO (Decreto Federal n 2  
10.024119, art. 30). 

9.3.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, 
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

9.4. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances, 

9.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão pública será automaticamente transferida 

para o primeiro dia útil subsequente, no horário estabelecido neste Edital, desde que não 
haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

10. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

10.1. Para o objeto licitado, haverá a disponibilização do sistema para a formulação de 

lances pelas Licitantes, cujos procedimentos são explicitados nos subitens a seguir, tendo 

por amparo legal aqueles previstos no Decreto Federal n2  10.024/2019. 

10.2. Após a fase de "Classificação das Propostas", o Pregoeiro dará sequência ao processo 
de Pregão, passando para a fase da "Sessão Pública de Lances", da qual só poderão 

participar as proponentes que tiveram suas propostas classificadas na fase anterior. 

10.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e 

as licitantes. 
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10.4. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento e do 

valor consignado no registro. 

10.4.1. Os lances serão ofertados pelo VALOR TOTAL DO LOTE. 

10.5. A licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado no sistema. 

10.6. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

10.7. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO 

E FECHADO", em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final 

e fechado. 

10.8. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, 

findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

10.9. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para 

que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por 

cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, 

o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

10.9.1. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste subitem, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 03 

(três), oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso 

até o encerramento deste prazo. 

10.10. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará 

os lances segundo a ordem crescente de valores. 

10.10.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

subitens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que as demais licitantes, até 

o máximo de 03 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado 

em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

10.11. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinicio da etapa fechada, caso nenhuma licitante classificada na etapa de lance fechado 

atender às exigências de habilitação. 

10.12. Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

10.13. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante. 

Praça Angelo Mezzomo, s/n2 - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 
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10.14. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos 
lances. 

10.15. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo 

superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos 
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação, 

10.16. Para fins de cumprimento ao disposto no art. 44 da Lei Complementar 123/2006, as 

licitantes deverão informar no início da sessão pública se estão enquadradas como 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 

10.16.1. As licitantes deverão informar apenas se estão, ou não, enquadradas na condição 

de microempresa e empresa de pequeno porte. Portanto não poderão identificar-se pela 
razão social, nome fantasia ou quaisquer outras informações não pertinentes ao 
solicitado, 

10.17. Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados 

errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances. 

10.18. Ao finalizar a etapa dos lances, o sistema automaticamente avaliará se existem 

microempresas e/ou empresas de pequeno porte (MEs e/ou EPPs) participando do lote(s) do 

pregão. Se estas forem encontradas, então o sistema verificará se o preço por elas ofertado 

é até 5% (cinco por cento) maior do que a da melhor empresa previamente classificada, 

desde que esta não seja uma ME ou EPP. Terá o direito de ofertar o primeiro lance do 

desempate, a ME ou EPP que estiver com o preço imediatamente abaixo da primeira 

empresa previamente classificada. O lance ofertado deve ser obrigatoriamente menor que o 

lance ofertado pela empresa previamente classificada. O fornecedor terá no máximo 5 

(cinco) minutos para ofertar o lance. Se assim não o fizer, então o sistema passará para a 

próxima ME ou EPP melhor classificada, desde que esta atenda aos critérios da LC 123/06, 

10.18.1. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas ou 
Empresas de Pequeno Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos § § 12 e 

2, do art. 44, da Lei Complementar n 2  123/2006, será realizado sorteio entre elas para 

que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

10.18.2. Na hipótese da não apresentação de proposta conforme itens anteriores, será 

vencedora a empresa que apresentar a menor proposta na fase da disputa de preços. 

10.19. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o 
encerramento da etapa de lances, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da 

aceitação do lance de menor valor. As licitantes terão 02 (duas) horas úteis, contados da 
solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos 
documentos complementares, adequada ao último lance ofertado para o e-mail 
xxxxcoroneIvivida,pr.gov.br  com cópia para o e-mail licitacaocoronelvividagmail.com . 
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O não envio da proposta e se necessário documentos complementares via e-mail no 
prazo estabelecido implicara na inabilitação do licitante. Após o envio do e-mail, o 
responsável pelo envio deverá entrar em contato com o Pregoeiro para confirmar o 
recebimento do e-mail e do seu conteúdo. O Pregoeiro não se responsabilizará por e-
maus que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtudes de problemas no 
servidor ou navegador, tanto do município quanto do emissor. 

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

11.1. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço 

por LQJ na análise da proposta de preços, será verificado o atendimento de todas as 

especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

11.2. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o Pregoeiro divulgará o resultado de 

julgamento da Proposta de Preço. 

11.3. As propostas que apresentarem preços irrisórios, que impedirem o caráter competitivo 

do certame, que se mostrarem inexequíveis, que não espelharem o custo real do 

fornecimento ou que não atenderem as normas deste Edital, serão desclassificadas. 

11.4. Não serão aceitos valores cotados com mais de 02 (duas) casas decimais após a vírgula, 

e, obrigatoriamente, estes números deverão ser superiores a zero. 

11.4.1. Considerando que a disputa é pelo valor total do lote, caso o valor total do 

vencedor dividido pela quantidade possua mais de duas casas após a virgula, será 

solicitado ao licitante vencedor para reduzir o valor total proposto, para o unitário 

fechar com duas casas após a virgula. 

11.5. A presente licitação é destinada a participação de empresas de qualquer porte. 

11.6. Na hipótese de empate, nos casos de não haver lances, após a etapa competitiva, a 

proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. 

11.7. A classificação e o julgamento das propostas são atos exclusivos do Pregoeiro, podendo 

desclassificar as propostas em desacordo com este Edital ou ainda, que se revelarem 
manifestamente inexequíveis, por fatos comprovados durante o processo de seleção. 

11.8. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, se o licitante desatender às 

exigências da fase de habilitação ou se houver recusa da primeira classificada em confirmar 

sua proposta, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta, ou lance que atenda às normas do Edital. 
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11.9. Ocorrendo as situações previstas no item anterior, o pregoeiro poderá negociar com o 

licitante posteriormente classificado para que seja obtido preço melhor. 

11.10. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

11.11. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas de caráter formal que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

12. ENVIO DOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO, APRESENTAÇÃO DA 

PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA 

12.1. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro convocará o licitante detentor da melhor 
oferta do lote, devendo este, encaminhar no prazo de 02 (duas) horas úteis para o e-mail 
xxxxcoronelvivida.pr.gov.br  com cópia para o e-mail licitacaocoronelvividagmail.com , 

a PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA, em conformidade com o último lance ofertado. 

O não envio da proposta de preços via e-mail no prazo estabelecido implicara na 

desclassificação do licitante. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá 

entrar em contato com o Pregoeiro para confirmar o recebimento do e-mail e do seu 
conteúdo. O Pregoeiro não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, 
não forem recebidos em virtudes de problemas no servidor ou navegador, tanto do 

município quanto do emissor. 

12.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, 
folhetos ou propostas, encaminhadas por meio eletrônico, ou se for o caso, por outro meio e 
prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, 

sob pena de não aceitação da proposta. 

12.2.1. Poderão ser solicitados também, documentos de habilitação complementares, 

necessário a confirmação daqueles exigidos em edital e já apresentados, nos termos do 

item 8.11 deste Edital, dentro do prazo estabelecido no item 12.1. 

12.2.2. O prazo estabelecido para envio, caso seja necessário, de documentos de 
habilitação complementares, poderão ser prorrogados pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita 

pelo Pregoeiro. 
12.2.3. Encerrado o prazo determinado, sem que os documentos complementares 

tenham sido enviados ou a documentação esteja incompleta, o licitante terá sua proposta 
recusada. 
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12.3. A Proposta de Preços ATUALIZADA do licitante vencedor deverá conter os seguintes 

elementos: 

a) Razão social da proponente, endereço e CNPJ; 

b) Número do Pregão; 

c) Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações 

deste Edital, sob pena de desclassificação do LOTE se considerado incompleto ou que 

suscite dúvida; 

d) Valor proposto, em moeda corrente nacional, considerando até 02 (dois) algarismos 

após a vírgula, devendo o mesmo incluir as despesas necessárias para a execução do 

objeto da presente licitação; 

e) Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, sendo que as propostas que 

omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas 

como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias consecutivos; cujo prazo não se confunde 

com o prazo de execução dos serviços, onde a proposta vencedora terá seus preços 

assegurados durante a validade da ata de registro de preços. 

g) MARCA dos produtos cotados, sob pena de desclassificação; 

12.3.1. A proposta deverá ser redigida com clareza, sem emendas, rasuras ou borrões, 

acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo representante legal da 

empresa (se Procurador acompanhado da respectiva Procuração, se não tiver sido 

enviada com os documentos de habilitação). 

12.3.2. Se, no prazo para o encaminhamento da proposta, a vencedora, enviar a proposta 

atualizada com algum erro passível de correção, esta, poderá corrigi-ia. 

12.4. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, fretes e carretos, e quaisquer outros 

que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens de forma que o objeto do 

certame não tenha ônus para o Município de Coronel Vivida. 

12.5. Não serão consideradas as propostas com alternativas, devendo as licitantes se 

limitarem às especificações deste Edital. 

12.6. A apresentação da proposta por parte do licitante significa o pleno conhecimento e sua 

integral concordância e adesão para com as cláusulas deste edital e seus respectivos anexos. 

12.7. Serão desclassificadas aquelas propostas que: 

12.7.1. Não atenderem às exigências do presente Edital e seus anexos, sejam omissas, 

apresentem irregularidades ou defeitos, capazes de dificultar o julgamento, bem como 

aquelas que apresentem quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital, ou 

preços e vantagens baseados nas ofertas das demais licitantes. 

12.7.2. Identificaram a empresa. 

12.8. Decorrido o prazo da validade da proposta, sem convocação para a contratação, ficam 

os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
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12.9. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de 
suas propostas. 

.10. Conforme previsto no termo de referencia, os requisitos mínimos obrigatórios, serão 
alisados pelo Contratante mediante demonstração técnica dos licitantes vencedores, 
m como apresentação de 01 (uma) amostra (luminárias de LED) para análise e verificação 
atendimentos às respectivas Especificações Técnicas (ANEXO 1) e as funcionalidades 

evistas e exigidas pelo Edital, e os seguintes documentos: garantia mínima de 06 (seis) 
os, assinada pelo fabricante do produto em carta personalizada com o nome do 

nicípio, e que não estejam em conformidade com as exigências da ABNT - Associação 
ãsileira de Normas Técnicas e INMETRO e também da COPEL - Companhia Paranaense 
Energia, ou não atender Especificações Técnicas (ANEXO 1). Tais documentos e amostras 

rão solicitados pelo Pregoeiro, após a apresentação da proposta de preços atualizada 
adequada ao lance vencedor, Fica definido o prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após a 

licitação do Pregoeiro para a apresentação das amostras e documentos. 

.11.

Será designada pela Administração Municipal os técnicos para acompanhar e avaliar a 

resentação das especificações minimas e documentos exigidos, a qual emitira parecer sob 

tendimento ou não a todas as especificações minimas exigidas no edital 

L

p

. O descumprimentõ de qualquer dos itens e a impossibilidade de fornecer os 
amentos ou documentos no ato da demonstração técnica, ensejará na desclassificação 
ncorrente. 

.13.A 

licitação ficará suspensa no sistema eletrônico após a solicitação da amostra. Será 

municado no sistema eletrônico a data de retorno para divulgação do resultado da 

emonstração técnica e prosseguimento do certame. Caso a licitante vencedora tenha 

apresentado toda a documentação, proposta e demonstração técnica corretas, será 
alterada a situação do lote para declarado vencedor, sendo aberto o prazo para 

manifestação de intenção de recursos previsto no item 14, subitem 14.1. Caso a licitante 

vencedora não tenha cumprido algum dos requisitos do edital, a mesma será 

desclassificada/inabilitada, sendo convocada a próxima classificada. 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO 

13.1. As certidões/documentos expedidas pela Internet e que possuam código para 
averiguação, estão condicionadas à verificação de sua autenticidade nos sites de cada órgão 
emissor. 

13.2. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar dentro dos respectivos 
prazos de validade. 
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13.3. Não serão aceitos documentos em forma de 'FAX ou equivalente' e nem a 

apresentação de protocolo ou comprovantes de pagamento em substituição a documento 

solicitado como definitivo. 

13.4. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados deverão estar: 

a) em nome do licitante, com número do CNPJ e endereço respectivo. 

b) em nome da sede (matriz), se o licitante for à sede (matriz). 

c) em nome da filial, se o licitante for à filial, salvo aqueles documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da sede (matriz). 

13.5. A falta de quaisquer documentos ou o descumprimento das exigências previstas nos 

subitens anteriores implicará a INABILITAÇÃO do licitante e sua consequente exclusão do 

processo. 

13.6. Havendo superveniência de fato impeditivo, fica o licitante obrigado a declará-lo, sob 

as penalidades legais cabíveis. 

13.7. Após a análise da proposta de menor preço, comprovado o atendimento às exigências 

fixadas neste Edital e aos requisitos da habilitação, o licitante será declarado vencedor. 

14. DOS RECURSOS 

14.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente, a intenção de interpor recurso, por meio do próprio sistema, no prazo 

máximo de 20 (vinte) minutos, imediatamente posteriores à declaração do vencedor da 

disputa pelo Pregoeiro. Tal manifestação terá que conter a síntese das razões que o 

motivaram, sendo obrigatório a apresentação das razões ao Pregoeiro, no prazo de até 03 

(três) dias úteis, a contar da data de manifestação e devidamente protocolados na 
Prefeitura Municipal, localizada na Praça Angelo Mezzomo, s/n, Centro ou através do e-mail 

Iicitacao@coroneIvivida.pr.gov.br , no horário compreendido entre 08:00 a 17:00 horas nos 

dias úteis. A licitante desclassificada antes da fase de disputa também poderá manifestar a 

sua intenção de interpor recurso desta forma. 

14.1.1. O prazo para manifestação da intenção de recorrer da decisão do pregoeiro 

iniciará logo após a habilitação das licitantes e será informado via chat, ficando sob 

responsabilidade das licitantes o acompanhamento das operações no Sistema 

Eletrônico. 

14.2. Na hipótese do item 141, ficam os demais participantes intimados a apresentar 

contrarrazões, em igual prazo, que começará a correr ao término do prazo do recorrente. 

14.3. Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para 
tanto, o pregoeiro examinará o recurso e contrarrazões, podendo reformar sua decisão ou 

encaminhá-lo, devidamente informado à autoridade competente para decisão. 
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14.4. O acolhimento de recurso, ou a reconsideração do Pregoeiro, importará a invalidação 
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

14.5. O acolhimento do recurso, pela autoridade competente, implicará, tão somente, na 

invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

14.6. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 

direito de recorrer, a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o 

encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

14.7. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

14.8. Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o Pregoeiro terá até 05 (cinco) 
dias úteis para: 

14.8.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do 
prazo estabelecido; 

14.8.2. Motivadamente, reconsiderar a decisão; 
14.8.3. Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente; 

14.9. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para 
determinar a contratação. 

14.10. Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 
encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação. 

14.11. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala 

da Comissão Permanente de Licitação do Município de Coronel Vivida - Estado do Paraná, à 

Praça Ângelo Mezzomo, s/nQ, centro, Coronel Vivida-PR, durante os dias úteis, das 08:00h 

(oito horas) às 12:00h (doze horas) e das 13:00 h (treze horas) às 17:00h (dezessete horas). 

15. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

15.1. A adjudicação ao licitante vencedor será realizada sempre que não houver 

manifestação dos participantes no sentido de apresentar recurso. 

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

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

podendo ser efetuada após a adjudicação ou depois de decididos os recursos, confirmada a 
regularidade de todos os procedimentos adotados. 

15.4. A autoridade competente: 
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15.4,1. Deverá anular o presente Pregão, de ofício ou por provocação de terceiros, 

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

15.4.2. Poderá revogar o presente Pregão, a seu juízo, se for considerada inoportuna ou 
inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 

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

Administração, ressalvado o disposto no artigo 59, parágrafo único, da Lei Federal n 2  
8.666/93. 

15.4.4. A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos 

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

16. DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

16.1. Homologado o resultado da licitação pela autoridade competente, o Município 

convocará o licitante vencedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar a ata de 

registro de preços, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste edital e das demais sanções no art. 81 da Lei Federal n 2 8.666/93. 

16.1.1. Caso, a empresa vencedora, Pessoa Jurídica, seja sediada em outra jurisdição e, 
consequentemente, inscrita no CREA, CAU ou outro conselho do Estado do proponente, 
deverá apresentar, para assinatura da ata de registro de preços, visto junto ao CREA, CAU 
ou outro conselho do Estado do Paraná. 

16.1.2. Caso, o profissional da empresa vencedora, Pessoa Física, seja sediada em outra 

jurisdição e, consequentemente, inscrita no CREA, CAU ou outro conselho em Estado do 

proponente, deverá apresentar, para assinatura da ata de registro de preços, visto junto 
aoEA, CAU ou outro conselho do Estado do Paraná. 
16.1.3. O Município de Coronel Vivida designará um gestor e fiscal para acompanhar a 
execução das obrigações contratuais. 

16.1.4. A ata de registro de preços deverá ser assinada pelo representante legal da 
empresa ou seu preposto habilitado. 

16.1.5. O responsável pela empresa ou seu preposto habilitado, deverá assinar a ata de 

registro de preços na Divisão de Licitações do Município de Coronel Vivida ou quando 

enviada via e-mail à empresa, a qual, deverá providenciar a assinatura do responsável, ou 
preposto habilitado, para posterior encaminhamento ao Município de Coronel Vivida. 

16.2. O Município de Coronel Vivida, poderá, quando o convocado não assinar a ata de 

registro de preços no prazo e condições estabelecidos no item 16.1., convocar os 

proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para negociar diretamente com a 

proponente melhor classificada, de conformidade com o presente edital, ou revogar a 

licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei Federal n 2 8.666/93. 

16.3. O prazo de que trata o item 16.1. poderá ser revisto nas hipóteses e forma a que 

alude o art. 57, §§ 12 e 2, da Lei Federal n 2  8.666/93, desde que ocorra motivo justificado 
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pela detentora, aceito pelo município. 

16.4. Farão parte integrante da ata de registro de preços o presente edital e seus anexos, 

bem como os documentos constantes do processo e que tenham servido de base para a 

presente licitação e para a formulação da ata de registro de preços. 

16.5. A ata de registro de preços se regerá pelas cláusulas e disposições nele constantes, 

pelas demais disposições constantes do presente edital, pelas disposições contidas na Lei n 2  
8.666/93, bem como pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie do objeto da 

presente licitação, por mais especiais que sejam e mesmo que no Edital ou na minuta da ata 

de registro de preços não mencionados. 

17. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

17.1. As obrigações do contratante estão detalhadas no item 6 do Termo de Referência - 

Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 

18.1. As obrigações da detentora estão detalhadas no item 7 do Termo de Referência - 

Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 

19. DA SUBCONTRATAÇÃO 

19,1. As condições para a subcontratação estão detalhadas no item 8 do termo de Termo de 

Referência - Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 

20. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

20.1. As condições de execução e critério de aceitação dos serviços estão fixadas 

detalhadamente no item 9 do Termo de Referência - Anexo 1 do presente e devem ser 

rigorosamente observadas pelas partes. 

21. DA FORMA DE PAGAMENTO 

21.1. A forma de pagamento está detalhada no item 11 do Termo de Referência - Anexo 1 do 

presente e devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 

22. DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

22.1. Os recursos para assegurar o pagamento das obrigações constantes neste Edital 

correrão por conta das dotações orçamentarias vigentes de cada departamento e conforme 
abaixo: 

ÓRGÃO: 08— SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃOE URBANISMO 
UNIDADE: 01— DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
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Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e eletrônico 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis 

UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC. 

00 08/01 507 2.053 Manutenção da Iluminação Pública 434 2799 3.3.90.3.26 
08,001.15.752.0031.2.053 4451 3.3.90.30.24 

Utilizar recursos da COSIP - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública, 

disponíveis na conta corrente específica. 

23. DO REAJUSTE DE PREÇOS E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

23.1. Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados. 

23.2. Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no 

disposto no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93. 
23.2.1. Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem 

álea econômica extraordinária, tampouco fato previsível. 

23.3. Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de 

Protocolo da Prefeitura Municipal. 

23.4. Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham 

todos os documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no 

Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93. 

23.5. Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do 

Termo assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento. 

24. DA REVISÃO DO REGISTRO DE PREÇOS 

24.1. O gestor responsável pela Ata de Registro de Preços deverá acompanhar, 

periodicamente, os preços praticados no mercado para os bens registrados, nas mesmas 

condições de fornecimento, podendo, para tanto, valer-se de pesquisa de preços ou de 

outro processo disponível. 

24.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 

ao preço praticado no mercado, o gestor da Ata de Registro de Preços deverá convocar o 

fornecedor visando à negociação para a redução de preços e a sua adequação ao praticado 

pelo mercado. 

24.2.1. Frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso 

assumido, desde que comprovadamente demonstre a inviabilidade de redução. 
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25. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES 

25.1. Nos termos do Art. 72  da Lei 10.520/02, quem, convocado dentro do prazo de validade 

da sua proposta, não celebrar a ata de registro de preços, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da ata de registro de preços, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 

contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no 

Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 
42 desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, 
na ata de registro de preços e das demais cominações legais. 

25.2. As sanções administrativas serão aplicadas em conformidade com o prescrito na Lei 
Federal n 2 8666/93, e em legislação correlata, podendo ser das seguintes espécies: 

a) Advertência. 

b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou na ata de registro de preços. 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar 
com a Administração. 

d) Declaração de inidoneidade. 

25.2.1. As sanções previstas nos subitens "a", "c" e "d" do item 25.2, poderão ser 
aplicadas cumulativamente com a do subitem "b". 

25.3. A multa imposta a detentora ou licitante, poderá ser: 

a) de caráter moratório, na hipótese de atraso injustificado na entrega ou execução do 

objeto da ata de registro, quando será aplicada nos seguintes percentuais: 

- 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material 

ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida, 

quando o atraso não for superior 30 (trinta) dias corridos. 
II - 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder a alínea 
anterior, até o limite de 15 (quinze) dias, na entrega de material ou execução de 
serviços, calculado, desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor 

correspondente à parte inadimplida, em caráter excepcional, e a critério do órgão 
contratante. 

b) de caráter compensatório, quando será aplicada nos seguintes percentuais. 
- 15% (quinze por cento) do valor do empenho em caso de inexecução parcial do 

objeto pela detentora ou nos casos de rescisão da ata de registro de preços, calculada 

sobre a parte inadimplida. 

II - 20% (vinte por cento) sobre o valor da ata de registro de preços, pela sua 

inexecução total ou pela recusa injustificada do licitante adjudicatário em assinar ata 

de registro de preços ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 
estabelecido pela Administração. 
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28.3.1. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir 

do primeiro dia útil seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução da Ata 
de Registro de Preços. 

25.4. A instrução obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla 

defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. 

25.5. Na fase de instrução, o indiciado será notificado pelo gestor da ata de registro de 

preços e terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento do correio 

eletrônico no e-mail, para apresentação da Defesa Prévia, assegurando-se lhe vista do 
processo, e juntada dos documentos comprobatórios que considerar pertinentes à 

fundamentação dos fatos alegados na mesma. 

25.6. O extrato da decisão definitiva, bem como toda sanção aplicada, será anotada no 

histórico cadastral da empresa e nos sistemas cadastrais pertinentes, quando for o caso, 

além do processo ser apostilado na sua licitação correspondente. 

26. DA RESCISÃO CONTRATUAL E EXTINÇÃO 

26.1. Na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos artigos 77, 78 e 88 da Lei n 2  

8.666/93, o Município de Coronel Vivida poderá, garantida a prévia defesa, rescindir 

unilateralmente a ata de registro de preços, na forma do artigo 79 do mesmo diploma legal, 

bem como aplicar à detentora as sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n 2  8.666/93. 

26.2. A ata de registro de preços poderá ser rescindido pelos motivos previstos na Lei n 2  

8.666/93. 

26.3. Será automaticamente extinto a ata de registro de preços quando do término do prazo 

estipulado. 

27. DA ANTICORRUPÇÃO 

27.1. As condições anticorrupção estão detalhadas no item 16 do Termo de Referência - 

Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 

28. DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

28.1. As condições quanto a gestão e fiscalização da ata de registro de preços estão 

detalhadas no item 17 do Termo de Referência - Anexo 1 do presente e devem ser 

rigorosamente observadas pelas partes. 

28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

28.1. Referências de Tempo: Para todas as referências de tempo será observado o horário 

oficial de Brasília - DF. 
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28.2. As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que a interpretação não viole a lei e não 
comprometa o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

28.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

28.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 
fazê-lo no prazo determinado pelo pregoeiro. O pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o 

original de qualquer documento, sempre que julgar necessário. 

28.5. Será facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase do julgamento, 

promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

inclusive parecer técnico à Secretaria requerente do certame com relação aos 

produtos/serviços cotados, bem como solicitar aos órgãos competentes, elaboração de 

parecer técnico destinado a fundamentar a decisão. 

28.6. O Pregoeiro poderá, ainda, relevar erros formais, ou simples omissões em quaisquer 

documentos, para fins de habilitação e classificação da proponente, desde que sejam 

irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos 

princípios básicos da licitação e não gerem a majoração do preço proposto. 

28.7. Os Documentos remetidos por meio do Sistema BLL, ou que eventualmente tenham 

sido enviados através do e-mail, poderão ser solicitados em original ou cópia autenticada em 
prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 

28.7.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais ou cópia autenticada 

quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

28.7.2. Neste caso, os documentos, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados à 

Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Coronel Vivida, situada na Praça Angelo 
Mezzomo, s/n - Centro, Coronel Vivida (85.550-000), Estado do Paraná, aos cuidados do 
Pregoeiro. 
28.7.3. Considerando o disposto no Art. 32  da Lei n 2  13.726 de 08 de outubro de 2018 

visando a desburocratização e simplificação dos atos e procedimentos administrativos de 

competência do município, se, a empresa optar pela conferência através do agente 

administrativo, caberá a este: 
- reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a 

assinatura com aquela constante do documento de identidade do signatário ou com a 

assinatura constante do contrato social da empresa, ou estando este presente e 
assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio 

documento; 
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II - autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante 

a comparação entre o original e a cópia, atestar a autenticidade; 

III - juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser substituído por cópia 

autenticada pelo próprio agente administrativo. 

28.8. As licitantes devem acompanhar rigorosamente todas as fases do certame e as 

operações no sistema eletrônico, inclusive mensagem via chat, sendo responsável pelo ônus 

decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada 

ou emitida pelo Sistema ou de sua desconexão, bem como será responsável pela 

apresentação dos documentos solicitados nos prazos previstos. 

28.9. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação 

de documentação referente ao presente Edital. 

28.10. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

28.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se 

o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente 

normal na Prefeitura Municipal de Coronel Vivida, exceto quando explicitamente disposto 

em contrário. 

28.12. A autoridade competente poderá anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou 

em parte, a presente licitação, por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 

devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 

parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba às Licitantes direito à 

indenização. 

28.13. A anulação do procedimento licitatório induz a da ata de registro de preços, 

ressalvado o disposto no parágrafo único, art. 59 da Lei 8.666/93. 

28.14. O resultado da licitação será divulgado pelo BLL através do site www.bll.org.br  e 

estará disponível junto a Divisão de Licitações e Contratos do Município de Coronel Vivida. 

28.15. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do 

Pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 

afetar a formulação das propostas. 

28.16. É obrigação da proponente observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as 

fases do certame e comunicados oficiais divulgados conforme item anterior, ler e interpretar 

o conteúdo destes, desobrigando totalmente o órgão licitador, por interpretações errôneas 
ou inobservâncias. 
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28.17. A proponente deverá indicar ao Pregoeiro todos os meios de contato 

(telefone/endereço eletrônico (e-mail), para comunicação, e obriga-se a manter os dados 

devidamente atualizados durante todo o decurso processual. Será de sua inteira 

responsabilidade o retorno imediato de todos os atos comunicados, os quais serão 

considerados recebidos, não lhe cabendo qualquer alegação de não recebimentos dos 

documentos. 

28.18. O pregoeiro não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem 

recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de 

Coronel Vivida quanto do emissor. 

28.19. Caso o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de 

lances da sessão pública, e permanecendo acessíveis aos licitantes, os lances continuarão 

sendo recebidos, sem o prejuízo dos atos realizados. 

28.20. Se a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a lOmin (dez minutos), a 

sessão pública será suspensa e só poderá ser reiniciada após decorrido, no mínimo 24h 

(vinte e quatro horas), após a comunicação do fato aos participantes em campo próprio no 

sistema eletrônico. 

28.21. CASO A ETAPA DE LANCES ULTRAPASSE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE, O PREGÃO 
SERÁ SUSPENSO E RETORNARÁ NO HORÁRIO INFORMADO PELO PREGOEIRO VIA CHAT. 

28.22. Não havendo expediente, ocorrendo qualquer fato superveniente, ou mesmo 

indisponibilidade no Sistema BLL que impeça a realização do certame na data e horário 

marcado, a sessão pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no horário estabelecido neste Edital, desde que não haja comunicação do 

Pregoeiro em contrário. 

28.23. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

28.24. Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer 

mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua desconexão. 

28.25. Os prazos e as garantias dos produtos e dos serviços necessários à contratação do 

objeto são as definidas pela legislação (Código Civil Brasileiro e Código de Defesa do 

Consumidor), em vigor e alterações subsequentes. 

28.26. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será 

competente o Foro da Comarca de Coronel Vivida - PR. 
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29. DOS ANEXOS 

29.1. Constituem anexos do Edital e dele fazem parte integrante, independentemente de 
transcrição, os seguintes anexos: 

Anexo 1 - Termo de referência. 

Anexo II - Modelo de declaração unificada de idoneidade, cumprimento do disposto no 

inciso XXXIII do art. 72  da constituição federal, declaração de comprometimento e 
cumprimento ao art. 92,  inciso III da lei 8.666/93, da veracidade dos documentos e de 
M E/EPP. 

Anexo III Modelo de procuração. 

Anexo IV - Modelo de proposta de preços. 

Anexo V - Minuta da ata de registro de preços. 

Coronel Vivida, xx de xxxx de 2022. 

\ .uliano Ribeiro 

Presidente da Cissão Permanente de Licitação 
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ANEXO 1 

PREGÃO ELETRÔNICO N 2  xx/2022 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. Objeto: 

1.1. Implantação de registro de preços para futura e eventual fornecimento e instalação de 

luminárias de LED e acessórios, para substituição da iluminação pública no perímetro 

urbano, para atender a Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo, conforme especificações e 

quantidades estabelecidas abaixo: 

Conforme Requisição de Necessidades n 2  455/2022 (Anexo 1) 

DESCRIÇÃO 	 VALOR VALOR MÁXIMO 

LOTE ITEM 
QTDE, 

UN  
COD. 1 	MÁXIMO TOTAL 

ESTIMADA PMCV UNITÁRIO ESTIMADO 

R$ R$ 

LUMINÁRIA 	PUBLICA 	LED 	ATÉ 	80W, 

ESPECIFICAÇÕES 	CONFORME 	TR. 
1 1 1.500,00 UN 22713 

(FORNECIMENTO 	E 	INSTALAÇÃO, 	COM 
862,48 1.293.720,00 

REMOÇÃO DA EXISTENTE)  

BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 3M, 

ESPECIFICAÇÕES 	CONFORME 	TR. 
1 2 1,200,00 UN 22714 

(FORNECIMENTO 	E 	INSTALAÇÃO, 	COM 
259,25 311.100,00 

REMOÇÃO DA EXISTENTE)  

CONECTOR 	DE 	DERIVAÇÃO 	PERFURANTE 
1 3 4.500,00 UN 22715 TIPO 	CDP 	10/70MM 	(FORNECIMENTO 	E 8,70 39.150,00 

INSTALAÇÃO)  

1 4 2.400,00 UN 22716 
PARAFUSO ROSCA DUPLA 300MM COM 

13,11 31.464,00  
PORCAS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)  

CABO 	3 	X 	2,5M M2 	1KV 	HEPR 
1 5 5.000,00 UN 22717 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)  
7,49 37.450,00 

VALOR MÁXIMO TOTAL ESTIMADO DO LOTE 1.712.884,00 

Valor Máximo Total Estimado R$ 1.712.884,00 (um milhão setecentos e doze mil 

oitocentos e oitenta e quatro reais) 

2. Justificativa: 

2.1. A iluminação pública é indispensável para o desenvolvimento social e econômico nos 

municípios e constitui-se num dos vetores para a segurança de motoristas, pedestres, 

ciclistas, residentes e lojistas com uma iluminação de qualidade, visando deslocamento 

seguro e rápido nos períodos noturnos. Além do mais proporciona uma boa visibilidade da 

conformação geométrica da via durante a noite (obstáculos, degraus, de clives e aclives), 

uma valorização da paisagem urbana e suas obras de artes e equipamentos públicos, ajuda 

na redução dos acionamentos à manutenção, por falha ou vandalismos 

2.2. Com o avanço tecnológico e alta globalização se desenvolveu nas industrias as 
luminárias (lâmpadas) de LED a qual vem sendo utilizada pela maior parte da população. 

Deste modo a administração pública não poderia ficar de fora e pensando na economicidade 

e uma boa prestação de serviço público, muitos municípios tem aderido à troca de 

luminárias de vapor mercúrio, metálico e sódio pelas de LED. 

Praça Angelo Mezzomo, s/n 9  - 85550-000 - coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br  

Página 30 de 51 



Fis- lcí:o  o o 
%L V%'J 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

2.3. As vantagens do uso de LED na iluminação pública não está unicamente baseada a 

ganhos econômicos, como também trazem benefícios ambientais. Esse dispositivo é livre de 
metais pesados e é composto por materiais recicláveis, além de ter uma vida útil 

prolongada. Diminuindo assim a necessidade de descartes frequentes desses materiais e a 
economia dos cofres públicos. 

3. Justificativa da quantidade estimada: 
3.1. O quantitativo está baseado em relatório de utilização dos produtos. As quantidades são 

estimadas e serão utilizadas de acordo com a necessidade e interesse da Administração 
Pública. 

	

3.2. 	As quantidades são estimadas, serão utilizadas de acordo com a necessidade e 

interesse Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo, sendo que ao término de vigência 

contratual, o remanescente ficará automaticamente suprimido, ficando a contratante 

desobrigada da aquisição total dos itens, e consequentemente do seu pagamento. 

	

3.3. 	Neste sentido, cabe destacar que, quando a administração precisa licitar o primordial 
é planejar, o que expressa o Art. § 7°, inciso II, da lei 8.666/93: 

"A definição das unidades e das quantidades a serem 
adquiridas em função do consumo e utilização provável, 
cuja quantidade estimada será obtida, sempre 	que 
possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de 
estimação. 

	

3.4. 	Conclui-se que as quantidades são necessárias e suficientes para atendimento pelo 
período de 12 meses. 

4. Avaliação do Custo: 
4.1. O custo total estimado da presente aquisição é de R$ 1.712.884,00 (um milhão 
setecentos e doze mil oitocentos e oitenta e quatro reais), conforme planilha de médias em 
anexo; 

4.2. A metodologia de preços foi embasada no Decreto Municipal n 2  6.529/2019, houve 
diversificação da base de pesquisa, certificando-se de que os preços obtidos correspondem 
aos praticados no mercado. 

4.3. Para a ponderação dos custos foram realizadas pesquisas diretamente com empresas do 
ramo, bem como, através de propostas praticadas em licitações com o mesmo objeto, 
compondo-se a estimativa de preços da planilha em anexo. 

4.4. Houve diversificação da base de pesquisa, certificando-se de que os preços obtidos 

correspondem aos praticados no mercado. Foram empregados contratos/atas de registro de 

preços de contratações similares de outros entes públicos, tendo como objetivo final a 

confecção do mapa comparativo de preços. 

4.5. Toda a atividade de pesquisa, desde a seleção de parâmetros, cotação de preços nos 
parâmetros escolhidos ao juízo crítico sobre os valores encontrados, tem como objetivo final 

a confecção do mapa comparativo de preços, tratando-se de percentuais apenas para se 

estimar o custo de uma unidade, sendo assim desconsideramos valores muito acima ou 
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muito abaixo dos demais para que não obtivéssemos valores equivocados dentro do 

processo, tanto sobrepreços como inexequíveis. 

S. Dos critérios: 

5.1. Da modalidade: Pregão 
5.2. Tipo de licitação: Menor Preço 

5.3. Critério de Julgamento: para fins de julgamento das propostas será adotado o critério 
"MENOR PREÇO POR LOTE", observado as condições definidas no Edital e seus anexos. 

5.4. Licitação para Ampla Concorrência: 

5.4.1. Neste certame não será aplicável, a exclusividade, benefício ME, EPP, art. 48 da Lei 
Complementar n 2  123/2006, exceção contemplada pelo art. 49 da mesma lei, inciso III: o 
tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno 

porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou 
complexo do objeto a ser contratado. 
5.4.2. A segunda hipótese do art. 49, prevista no inciso III visa proteger a Supremacia do 

Interesse Público, eis que não aplicará a contração diferenciada quando gerar efeitos 

negativos tornando-a lesiva para a Administração Pública. Dentre a lesividade vislumbra-se a 

onerosidade excessiva da licitação ou então prejuízo ao conjunto do objeto licitado, como 
por exemplo a divisão de cotas em objeto divisível que resulte em prejuízo ou 
subcontratação que desnature a identidade e funcionalidade do objeto. 

6. Obrigações do Contratante: 

6.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Detentora. 
6.2. Conferir no ato da entrega, através dos Gestores e Fiscais designados e caso haja alguma 

divergência com o objeto solicitado e o entregue, solicitar a reposição ou correção imediata. 
6.3. Notificar, formal e tempestivamente, a Detentora sobre as irregularidades observadas 
no cumprimento das obrigações assumidas. 
6.4. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 
6.5. Comunicar prontamente a Detentora, qualquer anormalidade no objeto, podendo 

recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições 
estabelecidas. 

6.6. Comunicar à Detentora qualquer irregularidade manifestada durante a vigência da Ata 
de Registro de Preços, para que sejam adotadas as medidas pertinentes. 
6.7. Exercer o acompanhamento e a fiscalização, pelos fiscais designados, anotando em 
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

7. Obrigações da Detentora: 

7.1. Cumprir integralmente as obrigações assumidas, conforme especificações contidas 

neste Termo de Referência. 
7.2. Manter, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a 
vigência da Ata de Registro de Preços, de acordo com o art. 55, XIII, da Lei 8,666/93, 

informando o Contratante à ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições. 
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7.3. 	Comunicar imediatamente o Contratante no caso de ocorrência de qualquer fato que 

possa implicar no atraso da entrega do objeto e na execução do serviço, e qualquer 

anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as 
providências de regularização necessária. 

	

7.4. 	Fornecer os produtos e serviços em estrita conformidade com as especificações 

contidas no Edital e proposta de preços apresentada, à qual se vincula, não sendo admitidas 

retificações, cancelamentos, quer seja de preços, quer seja nas condições estabelecidas. 

	

7.5. 	Efetuar a entrega do objeto e a execução dos serviços com pontualidade, atendendo 
a todas as condições estabelecidas, 

	

7.6. 	Custos relativos a deslocamento, para transporte do objeto licitado, serão por conta 

da Detentora, bem como o transporte de equipamentos (necessários à descarga), serão de 
responsabilidade da mesma, observadas as normas de segurança do trabalho e de trânsito, 
não cabendo nenhum ônus ao Contratante. 

	

7.7. 	Responder por danos que venham a ser causadas por seus empregados ou preposto 

ao Contratante ou a terceiros, desde que fique comprovada sua responsabilidade, não se 

excluindo ou se reduzindo esta em virtude do acompanhamento realizado pelo Contratante, 
de acordo com o art. 70 da Lei n. 2  8.666/93. 

	

7.8. 	Certificar-se, preliminarmente, de todas as condições exigidas no Edital, não sendo 
levada em consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento. 

	

7.9. 	Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor do objeto da 
licitação. 

7.10. A Detentora deverá garantir a qualidade dos produtos entregue, assim como dos 

produtos e materiais, devendo reparar, corrigir, remover, substituir às suas expensas, no 

total ou em parte, os produtos que se verificarem vícios, defeitos, incorreções ou má 
qualidade. 

7.11. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de 

crachá, além de fornecer e fiscalizar o uso de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) 
aos seus funcionários e prepostos. 

7.12. Correrá por conta da Detentora as despesas para efetivo atendimento ao objeto 
licitado, tais como embalagens, seguro, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários. 

7.13. A Detentora deverá observar rigorosamente as normas regu lamentadoras, sanitárias, 
de segurança, ambiental, de higiene e medicina do trabalho. 

7.14. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, 
sem prévia e expressa anuência da Administração, e em tudo o que seguir as diretrizes da 
Administração. 

7.15. 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. 

7.16. Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor - conforme Lei n 2  8.078/90, que sejam compatíveis com o regime de 
direito público. 
7.17. Todos os casos atípicos não mencionados neste Termo de Referência, deverão ser 
apresentados ao Gestor e/ou Fiscal da ata para sua definição e determinação. 
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8. Da Subcontratação: 
8.1. Não será permitida a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da Ata de 

Registro de Preços com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a 

fusão, cisão ou incorporação, salvo prévia e expressa autorização do Contratante. 

8.2. Em caso de autorização de subcontratação total ou parcial do objeto, fica a 

subcontratada obrigada a apresentar previamente à autorização, os documentos 

comprobatórios de idoneidade, exigidos da detentora na fase de habilitação. 

8.3. Autorizada qualquer das hipóteses retro, a Detentora permanecerá solidariamente 

responsável pelo cumprimento de todas as condições ajustadas na Ata de Registro de Preços 

e Edital. 

9. Condições e características para entrega e aceitação dos itens: 
9.1. Os produtos, objeto deste Termo de Referência, deverão ser fornecidos e instalados 

sem ônus para o Contratante, mediante solicitação formal através de Nota de Empenho e 

Autorização de Compras e/ou Ordem de Execução de Serviços, as quantidades nelas 

prescritas, deverão ser entregues nos locais, datas e horários determinados pela Secretaria 

solicitante. 

9.2. A Detentora deverá realizar a instalação do objeto solicitado em até 30 (trinta) dias, 
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e Autorização de Compras e/ou 

Ordem de Execução de Serviços, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas. 

9.3. As características dos materiais deverão obedecer aos padrões de qualidade 

determinados pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e INMETRO e também 
da COPEL - Companhia Paranaense de Energia, por se tratar de material destinado a 

manutenção da rede de iluminação pública. 

9.4. 	Para os lotes das luminárias de LED a Detentora deverá fornecer uma garantia 
mínima de 06 (seis) anos, assinada pelo fabricante do produto em carta personalizada com 

o nome do município. 

9.5. Enquanto durar o período de garantia do fabricante, será de inteira responsabilidade da 

Detentora todos os custos com transporte da mercadoria para o Município, bem como o 

método de embalagem adequado à proteção efetiva contra choque e intempéries no 

deslocamento. 

9.6. A entrega deverá conter a quantidade total solicitada, não sendo permitidas entregas 

parceladas, sob pena de devolução do objeto, bem como aplicação das penalidades 

previstas. 

9.7. A entrega deverá ser realizada se segunda a sexta-feira, durante o horário de 

expediente. Em caso de necessidade de entregas fora do horário, este deverá ser 

comunicado ao Contratante e executado em comum acordo entre as partes. 

9.8. Os produtos, objeto deste Termo de Referência, poderão ser adquiridos em pequenas 

quantidades, apenas para suprir as necessidades momentâneas, uma vez que o município 

não dispõe de depósito para armazenar mercadorias e nem sempre irá coincidir que um 

mesmo produto seja solicitado por vários departamentos. Neste caso a empresa vencedora 
de cada itens se obriga a fornecer os produtos nas mesmas condições do edital. 

9.9. As quantidades são estimadas, sendo que ao termino da vigência da Ata de Registro de 

Preços, o remanescente ficará automaticamente suprimido, ficando o Contratante 
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desobrigado da aquisição total dos produtos, e consequentemente seu pagamento. 

9.10. O recebimento do objeto da aquisição se dará conforme o disposto no Art. n 2  73, 

inciso II, alíneas "a" e "b", e Art. n 2  76, da Lei 8.666/93, e compreenderá duas etapas 
distintas, a seguir discriminadas: 

9.10.1. Recebimento provisório: No momento da entrega e consistirá na mera contagem 

física, verificação da quantidade requisitada, apresentada na nota fiscal e constatação 

quanto a integridade das embalagens, lacres, etc. 

9.10.2. Recebimento definitivo: Ocorrerá em no máximo 05 (cinco) dias após o recebimento 

provisório, caso confirmada a conformidade com as especificações técnicas, a nota fiscal 

será atestada pelo gestor e fiscal da Ata de Registro de Preços, autorizando assim o 

pagamento. 

9.11. Se a quantidade e/ou qualidade do(s) produto(s) não corresponderem ao exigido, a 

Detentora terá um prazo de 72 (setenta e duas) horas, para que faça a devida correção, 

substituição ou complementação do total, sob pena de aplicação das penalidades previstas. 

9.12. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da Detentora 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da Ata de Registro de Preços. 

9.13. Luminárias Led Tipo Pública: 
9.13.1. As luminárias serão do tipo pública com tecnologia LED, vida útil do conjunto 65.000 

horas' @L70 com certificado ativo conforme Portaria 20 do INMETRO. Ainda deverá atender 

às seguintes especificações com base nos dados declarados pela Portaria 20 do INMETRO e 

NBR60598-1 que serão consultados durante o certame pela comissão de Licitação para fins 

de classificação da proposta: 

a. Tensão de entrada 120277 VAC 

b. Temperatura de cor dos LEDs 4.000K 

c. Pintura eletrostática na cor PRETO FOSCO (RAL9005), 

d. Fator de Potência Maior que 0,97 2; 

e. Cabo de alimentação com 5 metros sem emendas'. 

f. Com ajuste de angulo mínimo de -15 e +15 

g. Tomada sete pinos mais relé fotocontrolador incluso NBR 5123. 

h. Deverá vir gravado a laser na luminária, o seguinte texto: "MUNICIPIO DE CORONEL 

VIVIDA - PR", não será aceito adesivo ou pintura. 

i. fluxo luminoso mínimo de 12.200 lumens 6  

OBS: A cor PRETO FOSCO (letra c) e a gravação a laser "MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - 

PR" (letra h), justificam-se para fins de padronização, controle e segurança patrimonial com 

o intuito de evitar furtos. 

1  A vida útil exigida mínima exigida, além de atender ao mínimo solicitado pela portaria N20/2017 

do INMETRO, visa atender a necessidade de retorno de investimento projetada pelo município em 

função da economia gerada pela substituição das luminárias antigas por luminárias de LED. 
2 o fator de potência exigido além de contribuir para um melhor aproveitamento do sistema 
energético nacional, ocupando menos o sistema durante período de ponta, visa também no onerar 

a fatura da energia da iluminação quando da cobrança dos reativos a ser implementada com os 

sistemas de telemetria, que serão a próxima etapa em termos de iluminação pública do Município. 
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Além de uma melhor condutância, o município visa com a especificação eliminar um ponto de falha 
(emenda), garantindo assim maior confiabilidade ao sistema como um todo. 

O ajuste de ângulo nas luminárias se faz necessário a fim de aproveitar a infraestrutura existente 
dos braços de iluminação pública, que são de diferentes ângulos e tamanhos. Dessa forma, o 
município economizará não adquirindo novos braços e conseguirá atingir os níveis de iluminamento 
necessários, conforme o projeto executivo a ser realizado. 
o licitante deverá ofertar luminária mais o relé fotocontrolador conforme NBR-5123-2016 e 

descriminar na proposta de preços a marca e modelo do relé fotocontrolador ofertado, sob pena de 
desclassificação. 
6 o fluxo luminoso mínimo da luminária foi elencado de acordo com pesquisa ao site do INMETRO, 
garantindo a concorrência em termos de marcas que atendam as especificações, visando não apenas 
a economia de energia, mas o resultado luminoso na via, selecionando luminárias de alta eficiência 
luminosa, pois quanto maior a eficiência de lumens por watt, maior será o nível de iluminamento das 
vias com menor consumo de energia, de acordo com o projeto executivo a ser realizado, visando a 
contratação mais vantajosa ao município. 

9.14. Documentação De Comprovação Da Luminária do Licitante Vencedor: 

9.14.1. Para fins de comprovação da característica da luminária ofertada, o licita ntevencedor 

deverá enviar junto com a amostra, sob pena de desclassificação, os seguintes documentos 

referentes às luminárias LED: 

a. Certificado de avaliação da conformidade conforme os requisitos da Portaria n 2 . 20 
INMETRO das luminárias ofertadas. 

b. Registro de objeto INMETRO ativo das luminárias ofertadas. 

c. Termo expedido pelo fabricante da luminária constando que o cabo de alimentação de 5 

metros esteja ligado/conectado diretamente no anti-surto sem emendas, inclusive cabo de 

proteção PE para uma melhor condutância e sem emenda até a conexão na rede. 

d. Relatório de Ensaio de Eficiência Energética e Fotométrico do produto ofertado. 

e. Relatório de ensaios de segurança dos produtos ofertados conforme portaria 20 
INMETRO. 

f. Ensaio de vida útil do LED, LM-80 atendendo L70 

9.15. Braço De Iluminação Pública: 

9.15.1. Braço para Iluminação Pública, Padrão Copel, tipo BR-2 (NTC 813951/53), fabricado 

em Aço, comprimento total 3 metros, espessura de chapa 3mm, diâmetro de 46 a 49mm, 

galvanizado a fogo. 
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9.16. Substituição Das Luminárias: 

9.16.1. O fornecimento e instalação de luminárias LED, rele fotocontrolador, cabo, deverão 

ser fornecidas na ponta dos braços de iluminação pública, para tanto deverão ser realizadas 

as seguintes previsões para este serviço: 

a. Desinstalação do conjunto de iluminação pública existente, braço, reatores e 

foto controlador. 

b. Fornecimento e execução da fiação nova (incluída na especificação da luminária) e dos 

três conectores CDP novos em todos os pontos de iluminação pública. 

c. Transportes das luminárias, lâmpadas, rele fotocontrolador e reatores em local indicado 

pela administração, dentro dos limites do município. 
d. A luminária deverá ser ligada a rede em 220V (F-t-F) com terra conectado ao NEUTRO da 

rede, considerando que a rede possui Neutro aterrado. 

e. Não será permitida a reutilização do relé fotocontrolador, parafuso, conector existente. 
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9.17. Substituição Dos Braços: 

9.17.1. O fornecimento e instalação dos braços deverão ser fixados no poste da rede de 

distribuição elétrica, para tanto deverão ser realizadas as seguintes previsões: 

a. Parafusos 300mm novos ou cintas adicionais necessárias à substituição. 

b. Transportes dos braços retirados para local indicado pela administração, dentro dos 
limites do município. 

c. Não será permitida a reutilização dos parafusos antigos existentes. 

9.18. Garantia Das Luminárias, Relê Fotocélula E Assistência Técnica: 

9.18.1. A licitante vencedora deverá apresentar, junto com a amostra, carta de garantia, 

assegurando ao município a garantia por defeito de fabricação das luminárias LED e relé 

fotocontrolador pelo prazo mínimo de 6 (seis) anos, contados a partir da data de instalação, 
carta de garantia personalizada em nome do município de Coronel Vivida-PR e assinada pelo 

fabricante dos produtos, com firma reconhecida e ou assinatura com certificado digital (com 

link para confirmação). A garantia dos itens defeituosos não se estende, estritamente, a: 
a. Descarga Atmosféricas; 
b. Vandalismo; 

c. Danos provocados por queda, impacto, enchente; 

d. Defeitos causados por caso fortuito ou força maior; 

e. Produtos alterados e/ou modificados; 

f. Produtos que não tenham sido instalados pela contratada. 
g. Oscilações na rede fora da tensão especificada e devidamente comprovada. 

9.18.2. A contratada deverá assegurar o prazo de substituição dos produtos defeituosos, 

cobertos pela garantia, de no máximo 7 dias úteis contados da solicitação da administração. 

9.18.3. Após o término da garantia contratual o fabricante da luminária deverá disponibilizar 

no mercado nacional, direta ou indiretamente, placa, driver e corpo ótico, itens para reparo 

e conserto das luminárias instaladas, por até 5 (cinco) anos, dos produtos ofertados. Esta 

condição deve ser formalizada por escrito em carta assinada pelo fabricante da luminária, 
personalizada em nome do Município de Coronel Vivida - PR e apresentada no ato do 
pregão. 

10. Da Demonstração Técnica: 

10.1. Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, ainda antecedendo a homologação a adjudicação a Autoridade Competente 

convocará a empresa classificada em primeiro lugar para realização da demonstração 

conforme segue: 
10.1.2. A demonstração deverá ser realizada em até 3 (três) dias úteis; 
10.1.3. Deverá apresentar 1 (uma) amostra (luminárias LED), para análise e verificação de 

atendimentos às respectivas Especificações Técnicas (ANEXO 1) e as funcionalidades 

previstas e exigidas pelo Edital. 

10.2. Será desclassificada a licitante que não fornecer garantia mínima de 06 (seis) anos, 
assinada pelo fabricante do produto em carta personalizada com o nome do município, e 
que não estejam em conformidade com as exigências da ABNT - Associação Brasileira de 

Normas Técnicas e INMETRO e também da COPEL - Companhia Paranaense de Energia, ou 
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não atender Especificações Técnicas (ANEXO 1). 
10.3. Na avaliação serão considerados todas as características e parâmetros constantes no 

Termo de Referência. 
10.4. Se o licitante não atender a qualquer uma das especificações técnicas e demais 

requisitos do sistema, a comissão de avaliação emitirá parecer desclassificando-a e 
convocará o segundo classificado para a fase de habilitação, e assim sucessivamente. 

10.5. As amostras entregues serão descontadas do quantitativo total registrado, ficando sob 

a guarda do contratante para eventuais comparações com os produtos futuramente 

entregues. 

10.6. A licitante que for desclassificada pela reprovação das amostras, poderá retirá-las após 

a homologação deste pregão. 
10.7. Havendo a reprovação das amostras apresentadas, será convocado o licitante 

subsequente, até que se verifique o pleno atendimento do produto ofertado a este Edital. 

10.8. A não apresentação das amostras ou apresentação de amostras em nítida 

desconformidade com o exigido pelo Edital, realizada pelo licitante classificado em primeiro 

lugar, poderá ensejar em abertura de processo administrativo para eventual aplicação de 

penalidade nos termos do Art. 7° da Lei 10.520/2002. 

10.9. As demais licitantes poderão se fazer presentes na sessão de demonstração. 

10.10. As demais licitantes somente poderão se manifestar em ata ao final da demonstração. 

11. Qualificação técnica: 
11.1. Certidão de registro de Pessoa Jurídica (proponente) expedida pelo Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, dentro de seu prazo de validade ou Certidão 
de registro de Pessoa Jurídica (proponente) expedida pelo Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo - CAU, dentro de seu prazo de validade ou Certidão de registro de Pessoa 
Jurídica (proponente) em Conselho, o qual, comprove a competência na área do objeto 
desta licitação, dentro do seu prazo de validade junto com a documentação que demonstre 

as atribuições deste conselho; 

11.2. Certidão de registro de Pessoa Física do profissional que irá atuar na qualidade de 

Responsável Técnico, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, 

dentro de seu prazo de validade ou Certidão de registro de Pessoa Física do profissional que 

irá atuar na qualidade de Responsável Técnico, expedida pelo Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo - CAU, dentro do prazo de validade ou Certidão de registro de Pessoa Física do 

profissional que irá atuar na qualidade de Responsável Técnico, expedida por Conselho, o 
qual, comprove a competência na área do objeto desta licitação, dentro do seu prazo de 

validade junto com a documentação que demonstre as atribuições deste conselho e 

profissionais; 

11.3. Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico-Operacional 

(Pessoa Jurídica), expedido por pessoa jurídica de direito público ou direito privado, 

compatível com o item de maior relevância técnica e valor significativo (item 01), neste 

atestado deverá comprovar a execução do serviço descrito no item 01, com quantidade 
mínima d ÇO% 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

01 Fornecimento e Instalação de Luminárias 375 UNIDADES 
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11.3.1. Para a comprovação da quantidade exigida é possível a soma de até 03 (três) 
atestados. 
11.3.2. Caso não apresente o atestado, o mesmo será inabilitado. 

Observação: 
* Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que 

limitado, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do 
objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de 

quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo 
essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser 

executado. (Súmula 26312011- TCU) 

11.4. Deverá ser comprovado vínculo entre o(s) responsável(is) técnico(s) e a empresa, seja 

na qualidade de sócio, através da cópia do contrato social ou ata de assembleia; como 

funcionário, através de cópia do livro de registro de funcionários e cópia da carteira de 

trabalho contendo as respectivas anotações de contrato de trabalho, constando a admissão 
até a data de abertura do presente edital; ou como contratado, por meio de contrato, ou 
ainda certidão de registro de pessoa jurídica em nome da proponente, onde conste o nome 
dos profissionais no quadro técnico, neste último caso podendo valer-se da mesma Certidão 

elencada no item "11.1", não sendo necessário apresentação de cópia do mesmo 

documento, desde que cumpra as demais exigências solicitadas. 
11.5. Os documentos solicitados nos subitens "11.1", 11 112" e "113" devem, manter 
correspondência em relação aos conselhos e os profissionais. Exemplos: sendo a empresa 

registrada no CREA o profissional responsável técnico deverá ser do CREA ou sendo a 

empresa registrada no CAU o profissional responsável técnico deve ser do CAU. Da mesma 

forma o Atestado de Capacidade Técnico Profissional deve ser do profissional com vinculo 

demonstrado com a empresa e pertencente ao conselho de classe em que a empresa estiver 
registrada. 

11.6. Considerando o Acórdão n 2  1357/2018 - TCU - Plenário, que apoiando-se em 
julgamento exarado no Acórdão n 2  2126/2016 —TCU - Plenário, que fixou que: 

"É ilegal a exigência de quitação de anuidades do Crea, para fins 
de habilitação, pois o art. 30, inciso 1, da Lei 8.666/1993 exige 

apenas o registro na entidade.", concluiu que: "A necessidade 

de quitação de anuidades do CREA contida no art. 69 da Lei 

5.194/66 foi derrogada pela Lei de Licitações (Lei 8.666/93), 

com a exigência apenas da inscrição na entidade profissional 

competente, devendo se interpretar o sistema 

infraconstitucional à luz dos princípios da ampla concorrência, 
afastando exigências que não sejam indispensáveis." 

12. Qualificação técnica para assinatura da ata de registro de preços: 
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12.1. Caso, a empresa vencedora, Pessoa Jurídica, seja sediada em outra jurisdição e, 

consequentemente, inscrita no CREA, CAU ou outro conselho do Estado do proponente, 
deverá apresentar, para assinatura da ata de registro de preços, visto junto ao CREA, CAU ou 
outro conselho do Estado do Paraná. 

12,2. Caso, o profissional da empresa vencedora, Pessoa Física, seja sediada em outra 

jurisdição e, consequentemente, inscrita no CREA, CAU ou outro conselho em Estado do 

proponente, deverá apresentar, para assinatura da ata de registro de preços, visto junto ao 

CREA, CAU ou outro conselho do Estado do Paraná. 

13. Forma de Pagamento: 

13.1. O pagamento será efetuado até o 10 2  (décimo) dia útil do mês subsequente, após a 
entrega e/ou execução do objeto, apresentação da respectiva nota fiscal com discriminação 

resumida do objeto e número da nota de empenho, não apresentar rasura e/ou entrelinhas 

e esteja atestada pelo fiscal e gestor da Ata de Registro de Preços. 

13.2. A liberação dos pagamentos ficará condicionada a apresentação da prova de 

regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, prova de regularidade 

relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

13.3. O pagamento será realizado preferencialmente por meio de ordem bancária, 

creditada na conta corrente da Detentora, ou por meio de fatura com utilização do código 
de barras. 

13.4. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo Contratante, como 

critério para correção monetária aplicar-se-á o IPCA - Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo calculado pelo IBGE. Em caso de atraso de pagamento, desde que a 

Detentora não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pelo 

Contratante juros moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados 

diariamente em regime de juros simples. Quando da incidência da correção monetária e 

juros moratórios, os valores serão computados a partir do vencimento do prazo de 

pagamento de cada parcela devida. 

14. Prazo de Vigência: 

14.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de 
Registro de Preços. 

15. Dotação Orçamentária: 

15.1. Conforme princípio do planejamento integrado, em anexo. 

15.2. Por se tratar de Registro de Preços, a reserva da dotação orçamentária deverá ser 

efetuada no ato da aquisição, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo. 

16. Anticorrupção: 
16.1. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na 
legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n. 2  

8.429/1992), a Lei Federal n. 2  12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para 

a execução deste Termo de Referência, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 
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comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem 

quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer 

pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de 

qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem 

como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do Termo de Referência, 

seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste Termo de Referência, devendo 

garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 

17. Da gestão e fiscalização da Ata de Registro de Preços: 

17.1. Compete ao gestor e ao(s) fiscal(is) da Ata de Registro de Preços as atribuições 

previstas no Decreto Municipal n 2  7.484 de 07 de janeiro de 2021 e as constantes na Lei 

8.666/93. 

17.2. A Administração indica como gestor da ata de registro de preços, o Secretário de 

Obras, Viação e Urbanismo, Mauro Busaneilo, Decreto Municipal n 9  7.480, para as 

aquisições feitas pela Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo. 

18.3. Da Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo, Reginaldo Muxfeldt, Decreto n 2  7.682. 

Declaração do Gestor e Fiscal da Ata de Registro de Preços 

Declaramos estar cientes das responsabilidades e atribuições decorrentes da 

indicação e afirmamos plena concordância com as condições estabelecidas no Termo de 

Referência e demais anexos. 

Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas são 

verdadeiras. 

Mauro Busaneilo 	
Reginaldo Muxfeldt 

Secretário de Obras, Viação e 	
Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo 

Urbanismo 	
Fiscal 

Gestor 

Coronel Vivida, 09 de agosto de 2022. 

De acordo e ciente dos itens do Termo de Referência e demais documentos 

anexados junto ao processo licitatório. 
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ANEXO II 

PREGÃO ELETRÔNICO N 2  xx/2022 

MODELO DA DECLARAÇÃO UNIFICADA DE IDONEIDADE, CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO 
INCISO XXXIII DO ART. 72  DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DECLARAÇÃO DE 

COMPROMETIMENTO E CUMPRIMENTO AO ART. 92,  INCISO III DA LEI 8.666/93, DA 
VERACIDADE DOS DOCUMENTOS E DE ME/EPP 

Sr. Pregoeiro Município de Coronel Vivida Coronel Vivida, Estado do Paraná - PR 

Pregão Eletrônico n 2  xx/2022 

A 	Empresa 
	

devidamente 	inscrita 	no 	CNPJ 	n 2  

com endereço na Rua - 

na cidade de 	 Estado do 

por 	intermédio 	de 	seu 	representante 

/ inscrito (a) no CPF n2 

DECLARA expressamente que: 

,n 2 ,CEP: 

telefone (__) ______-
legal, 	o 	(a) 	Sr 	(a) 

e RG n 2  

- Até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no 

presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

II - Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, 

estando apta a contratar com o poder público. 

III - Para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 72  da Constituição Federal, não 

empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem 

menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 

dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei 

n 2  8.666/93, acrescida pela Lei n 2  9.854/99. 

IV - Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

V - Não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de 

órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do 

artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

VI - As informações e os documentos em papel digitalizados apresentados são verdadeiros e 

autênticos, sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro. 

VII - Nos termos do art. 3a Lei Complementar n 9  123/06, a empresa se enquadra na 

situação de (microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso) e que não se 

enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 32  da referida lei. 

(CASO SE ENQUADRE) 

Local e Data. 

Assinatura do Representante Legal 
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PREGÃO ELETRÔNICO N2  xx/2022 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

Ao 

Pregoeiro do Município de Coronel Vivida - PR 

Pregão Eletrônico n 2  xx/2022 

Por este instrumento particular de Procuração, a (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), com 

sede (ENDEREÇO COMPLETO) inscrita no CNPJ sob n (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), representada 

neste ato pelo Sr. (NOME), inscrito no CPF n (XXXXXX) e RG n 2  (XXXXXX), nomeia e constitui 

seu bastante procurador o (a) Sr. (a) (NOME), inscrito no CPF n (XXXXXX) e RG n 2  (XXXXXX), 

a quem confere amplos poderes para representa-Ia perante o MUNICÍPIO DE CORONEL 

VIVIDA - PR, no que se referir ao Pregão Eletrônico n 9  XX/2022, com poderes para tomar 

qualquer decisão durante todas as fases da Licitação, inclusive apresentar proposta em 

nome da Outorgante, formular verbalmente novas propostas de preços na(s) etapa(s) de 

lances, desistir expressamente de interpor recurso administrativo, manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, interpor 

recursos administrativos, assinar a Ata da sessão, assinar declarações, prestar todos os 

esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, podendo, enfim praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame em nome da Outorgante, inclusive assinar contratos e atas de 

registro de preços e demais compromissos. 

Por ser verdade, firmamos a presente procuração para que produza os efeitos legais. 

Local e Data. 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO IV 

PREGÃO ELETRÔNICO N2  xx/2022 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

ATENÇÃO: ESTE MODELO DE PROPOSTA DEVERÁ SER PREENCHIDO PELO LICITANTE 

VENCEDOR. 

Sr. Pregoeiro 

Município de Coronel Vivida 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

E-mail: 	 Telefone: 

Agência: 	 Conta Bancária n 2 : 	 Banco: 

Aresentamos nossa DroDosta de orecos oara o lote abaixo detalhado: 

VALOR VALOR VALOR 
COD. - UNITÁRIO UNITÁRIO TOTAL 

LOTE ITEM QTD UN DESCRIÇÃO 
PMCV MÁXIMO PROPOSTO PROPOSTO 

R$ R$ R$ 
LUMINÁRIA 	PUBLICA 	LED 	ATÉ 

80W, 	 ESPECIFICAÇÕES 

1 1 1.500,00 	UN 22713 
CONFORME 	 TR. 

862,48 
(FORNECIMENTO 	 E 
INSTALAÇÃO, 	COM 	REMOÇÃO 

DAEXISTENTE)  

BRAÇO 	DE 	ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA 	DE 	3M, 

1 2 1.200,00 	UN 22714 
ESPECIFICAÇÕES CONFORME TR. 

259,25 
(FORNECIMENTO 	 E 

INSTALAÇÃO, 	COM 	REMOÇÃO 

DAEXISTENTE)  

CONECTOR 	DE 	DERIVAÇÃO 

1 3 4.500,00 UN 22715 
PERFURANTE 	TIPO 	CDP 

8,70 
10/701VIM 	(FORNECIMENTO 	E 

INSTALAÇÃO)  

PARAFUSO 	ROSCA 	DUPLA 

1 4 2.400,00 UN 22716 
300MM 	COM 	PORCAS 

13,11 
(FORNECIMENTO 	 E 

INSTALAÇÃO)  

CABO 3 X 2,5MM 2  1KV HEPR 

1 5 5.000,00 UN 22717 (FORNECIMENTO 	 E 7,49 

O valor total proposto para o lote é de R$ (XXXXXXXXX) 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

Prazo de entrega: Conforme Edital. 

Local e Data. 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO V 

PREGÃO ELETRÔNICO N 2  xx/2022 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N XX/2022 
	

PREGÃO ELETRÔNICO N2  xx/2022 

PRAZO: de xx de xxxxx de 2022 a xx de xxxxx de 2023 

Ata de registro de preços que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE CORONEL 
VIVIDA - PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Ângelo Mezzomo, 

- Centro, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o n 2  76.995.455/0001-56, neste ato 

representado pelo Prefeito Sr. Anderson Manique Barreto, portador do CPF sob o n 2  

967.311.099-91 e RG n 2  5.228.761-8, a seguir denominado CONTRATANTE e do outro, a 
empresa XXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, com sede na xxxxxx, na cidade de 

xxxxx (xxxxx), Estado xxxx, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 2  xxxxx, neste ato representada pelo 

Sr. xxxxxxxx, portador do CPF sob o n 2  xxxxxx e RG n 2  xxxxx, a seguir denominada 

DETENTORA, vencedora da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N2  xx/2022, do 
tipo menor preço por ITEM, para o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED E ACESSÓRIOS, PARA 
SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PERÍMETRO URBANO, PARA ATENDER A 
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO, conforme especificações contidas no termo 

de referência - ANEXO 1", fundamentados na Lei Federal n 2  10.520, de 17 de julho de 2002, 

Lei Municipal n 2  1708, de 18 de setembro de 2003, Decreto Municipal n 2  3262 e 3263, de 

28 de setembro de 2006, Lei Complementar Federal n 2  123 de 14 de dezembro de 2006, Lei 
Complementar Municipal n2 18 de 20 de dezembro de 2007, Lei Complementar n 2  147, de 
07 de agosto de 2014 , no que couber, as disposições da Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Decreto Federal n2 10.024/2019 e legislação complementar vigente, 

em estrita observância aos Diplomas Legais que norteiam as Licitações e Contratos 

Administrativos, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 
A presente Ata tem por objeto constituir o Sistema de Registro de Preços, com o respectivo 
Registro de Preços da proposta vencedora para FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED E ACESSÓRIOS, PARA SUBSTITUIÇÃO DA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PERÍMETRO URBANO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE 

OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO, de conformidade com as especificações constantes do 

Anexo 1 - Termo de Referência do edital, partes integrantes deste instrumento, 

indenendente de sua transcricão e conforme abaixo discriminado: 

ITEM QNTD UN 	 DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNIT 
1 	VLTOTAL 

(xxxxxxxx) 

Praça Angelo Mezzomo, s/n - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 
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CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Parágrafo Primeiro: A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, 

de xx de xxxxx de 2022 a xx de xxxxx de 2023. 
Parágrafo Segundo: O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a 12 

meses, conforme o inciso III do § 32 do art. 15 da Lei Federal n 2  8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS QUANTIDADES ESTIMADAS 

Parágrafo Primeiro: As quantidades são estimadas, sendo que ao término de vigência da Ata 

de Registro de Preços, o remanescente ficará automaticamente suprimido, ficando o 

contratante desobrigado da contratação de toda a quantidade e consequentemente do seu 

pagamento. 

Parágrafo Segundo: A empresa detentora deverá atender as solicitações do Município de 

Coronel Vivida, qualquer que seja a quantidade constante na Nota de Empenho, observando 

as quantidades máximas estimadas na Ata de Registro de Preços. 
Parágrafo Terceiro: A existência do registro de preços não obriga a Administração a firmar as 
futuras contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para as 

aquisições pretendidas, assegurado ao beneficiário deste registro de preços a preferência, 

em igualdade de condições. 

Parágrafo Quarto: É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro 

de preços, inclusive o acréscimo que trata o § 12 do art. 65 da Lei Federal 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA: DA PARTICIPAÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA 

ADMINISTRAÇÃO 

Parágrafo Primeiro: Esta Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por outro órgão ou 

entidade da Administração, mediante consulta prévia ao Contratante. 

Parágrafo Segundo: Caberá a DETENTORA da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 

independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não 

prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

CLÁUSULA QUINTA: CONDIÇÕES E CARACTERÍSTICAS PARA ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS 

ITENS 
As condições para aceitação dos produtos e execução dos serviços estão fixadas 

detalhadamente no item 9 do Termo de Referência Anexo 1 do presente e devem ser 

rigorosamente observados pelos licitantes para a formulação das propostas. 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 
As obrigações da detentora estão detalhadas no item 7 do Termo de Referência - Anexo 1 do 

presente e devem ser rigorosamente observados pelos licitantes. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
As obrigações do contratante estão detalhadas no item 6 do Termo de Referência - Anexo 1 
do presente e devem ser rigorosamente observados pelos licitantes. 

Praça Angelo Mezzomo, s/n - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

CLÁUSULA OITAVA: DA FORMA DE PAGAMENTO 

A forma de pagamento está detalhada no item 13 do Termo de Referência - Anexo 1 do 

presente e devem ser rigorosamente observados pelos licitantes. 

CLÁUSULA NONA: DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

Os recursos para assegurar o pagamento das obrigações constantes neste Edital correrão 

por conta das dotações orçamentarias vigentes de cada departamento e conforme abaixo: 

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃOE URBANISMO 

UNIDADE: 01— DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
Natureza da Despesa: 3.390.30 - Material de Consumo 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30,26 - Material Elétrico e eletrônico 
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis 

UG 	O/U 	FONTE 	P/A 	 DESCRIÇÃO 	 DESPESA 	DESD. 	NATUREZA 

PRINC. 

00 	08/01 	507 	2.053 	Manutenção da Iluminação Pública 	434 	 2799 	3.3.90.3.26 

08.001.15.752.0031.2.053 	 4451 	3.3.90.30.24 

Utilizar recursos da COSIP - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública, 

disponíveis na conta corrente específica. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA SUBCONTRATAÇÃO 

As condições para a subcontratação estão detalhadas no item 8 do termo de Termo de 

Referência - Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observados pelos licitantes 

para a formulação das propostas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO REAJUSTE DE PREÇOS E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO 

FINANCEIRO 

Parágrafo Primeiro: Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não 

serão reajustados. 

Parágrafo Segundo: Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos 

enquadrados no disposto no Artigo 65, li, "d" da Lei 8.666/93. 

- Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea 

econômica extraordinária, tampouco fato previsível. 

Parágrafo Terceiro: Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto 

ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal. 

Parágrafo Quarto: Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que 

contenham todos os documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme 

disposto no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93. 

Parágrafo Quinto: Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, 

devolução do Termo assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA REVISÃO DO REGISTRO DE PREÇOS 
Parágrafo Primeiro: O gestor responsável pela Ata de Registro de Preços deverá 

acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os produtos/serviços 

registrados, nas mesmas condições de fornecimento, podendo, para tanto, valer-se de 

pesquisa de preços ou de outro processo disponível. 
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Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, 

tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o gestor da Ata de Registro de Preços 
deverá convocar o fornecedor visando à negociação para a redução de preços e a sua 
adequação ao praticado pelo mercado. 

- Frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, 

desde que comprovadamente demonstre a inviabilidade de redução. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO CONTRATUAL E EXTINÇÃO 

Parágrafo Primeiro: Na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos artigos 77, 78 e 
88 da Lei n 2  8.666/93, o Município de Coronel Vivida poderá, garantida a prévia defesa, 

rescindir unilateralmente a ata de registro de preços, na forma do artigo 79 do mesmo 

diploma legal, bem como aplicar à detentora as sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal 
n 2  8.666/93. 

Parágrafo Segundo: A ata de registro de preços poderá ser rescindido pelos motivos 
previstos na Lei n 2  8.666/93, 

Parágrafo Terceiro: Será automaticamente extinto a ata de registro de preços quando do 
término do prazo estipulado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA ANTICORRUPÇÃO 

As condições anticorrupção estão detalhadas no item 16 do Termo de Referência - Anexo 1 

do presente e devem ser rigorosamente observados pelos licitantes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

As condições quanto a gestão e fiscalização da ata de registro de preços estão detalhadas no 

item 17 do Termo de Referência - Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente 

observados pelos licitantes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES 

Parágrafo Primeiro: Nos termos do Art. 72  da Lei 10.520/02, quem, convocado dentro do 

prazo de validade da sua proposta, não celebrar a ata de registro de preços, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da ata 
de registro de preços, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 

impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será 

descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere 

o inciso XIV do art. 49  desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 

previstas em edital, na ata de registro de preços e das demais cominações legais. 

Parágrafo Segundo: As sanções administrativas serão aplicadas em conformidade com o 

prescrito na Lei Federal n 2  8666/93, e em legislação correlata, podendo ser das seguintes 

espécies: 
a) Advertência. 

b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou na ata de registro de preços. 
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Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: Iicitacaocoronelvivida.pr.gov.br  

Página 49de5l 



o 

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar 
com a Administração. 

d) Declaração de inidoneidade. 

- As sanções previstas nos subitens "a", "c" e "d" do parágrafo segundo, poderão ser 

aplicadas cumulativamente com a do subitem "b". 

Parágrafo Terceiro: A multa imposta a detentora ou licitante, poderá ser: 

a) de caráter moratório, na hipótese de atraso injustificado na entrega ou execução do 

objeto da ata de registro, quando será aplicada nos seguintes percentuais: 

- 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material 
ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida, 

quando o atraso não for superior 30 (trinta) dias corridos. 

II - 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder a alínea 

anterior, até o limite de 15 (quinze) dias, na entrega de material ou execução de 

serviços, calculado, desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor 

correspondente à parte inadimplida, em caráter excepcional, e a critério do órgão 
contratante. 

b) de caráter compensatório, quando será aplicada nos seguintes percentuais. 

- 15% (quinze por cento) do valor do empenho em caso de inexecução parcial do 

objeto pela detentora ou nos casos de rescisão da ata de registro de preços, calculada 
sobre a parte inadimplida. 

li - 20% (vinte por cento) sobre o valor da ata de registro de preços, pela sua 
inexecução total ou pela recusa injustificada do licitante adjudicatário em assinar ata 

de registro de preços ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 
estabelecido pela Administração. 

O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do 

primeiro dia útil seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução da Ata de 
Registro de Preços. 

Parágrafo Quarto: A instrução obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao 

acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito, 

Parágrafo Quinto: Na fase de instrução, o indiciado será notificado pelo gestor da ata de 

registro de preços e terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento 
do correio eletrônico no e-mail, para apresentação da Defesa Prévia, assegurando-se lhe 

vista do processo, e juntada dos documentos comprobatórios que considerar pertinentes à 
fundamentação dos fatos alegados na mesma. 

Parágrafo Sexto: O extrato da decisão definitiva, bem como toda sanção aplicada, será 

anotada no histórico cadastral da empresa e nos sistemas cadastrais pertinentes, quando for 

o caso, além do processo ser apostilado na sua licitação correspondente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO 
A publicação do presente instrumento, em extrato, na Imprensa Oficial do Município, ficará 

a cargo da Administração e da contratação por outros órgãos ou entidades da Administração 
que utilizarem desta Ata, por conta desses, no prazo e forma dispostos pela legislação 
pertinente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Parágrafo Primeiro: Integram esta Ata de Registro de Preços o Ato Convocatório - Pregão 
Eletrônico n 2  xx/2022 e seus anexos, bem como a proposta de preço escrita formulada pela 

DETENTORA da Ata, constando os preços de fechamento da operação e a documentação de 

habilitação, de cujos teores as partes declaram ter conhecimento e aceitam, 

independentemente de sua anexação. 

Parágrafo Segundo: Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes 

para, em complemento a esta Ata, definirem sua extensão, e dessa forma, regerem a 

execução adequada do instrumento ora celebrado. 

Parágrafo Terceiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Prefeito do Município, 

observadas às disposições estabelecidas na legislação vigente. 

Parágrafo Quarto: Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou 

apresentação de documentação relativa à licitação, nem em relação às expectativas de 

contratações dela decorrente. 

Parágrafo Quinto: O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais 

resultantes deste Edital será o de Coronel Vivida - PR, considerado aquele a que está 
vinculado o Prefeito. 

E, por estarem justos e acordados, assinam a presente ata de registro de preços em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, de tudo cientes, 

para que produzam seus efeitos legais e jurídicos. 

Coronel Vivida, xx de xxxxx de 2022. 

Anderson Manique Barreto 	 xxxxx 

Prefeito 	 xxxxxxxxxxxxx 

CONTRATANTE 
	

DETENTORA 

Testemunhas: 

(Anexar termo de referência) 
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PORTARIA N° 020, de 19 de maio de 2022. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 
legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 24, alínea "b' Inciso II, 

RESOLVE 

Art. 1 0. DESIGNAR Comissão Permanente de Licitação para a realização de licitações do Município de 
Coronel Vivida e do Fundo Municipal de Saúde de Coronel Vivida-PR, para o período de 18 (dezoito) de 
maio de 2022 até 31 (trinta e um) de dezembro de 2022, composto pelos sequintes membros: 

NOME CARGO CPF N°. IDENTIDADE N°. 

Juliano Ribeiro Presidente 083886.709-05 10.325.813-8/PR 

Fernando de Quadros Abatti Membro Efetivo 044.650.189-16 8.178.961-4/PR 

lana Roberta Schmid Membro Efetivo 050.669369-47 8.407.675-9/PR 

Elaine Bortolotto Membro Efetivo 765.002.689-20 5.331.707-3IPR 

Aline Mari dos Santos Canova Membro Suplente 053.900.389-16 9,782.955-1/PR 

Douglas Crístian Membro  041.032.719-06 8.907,764,8IPR 

Elizangela Veis Sponholz Membro Suplente 029.222.969-03 6.601.832-6/PR 

Flaviane Gubert Siqueira 1 Membro Suplente 077.571439-09 10,672.157-2/PR 

Art. 21. DELEGAR poderes para, JULIANO RIBEIRO, Presidente da Comissão, para assinar editais, 
avisos e ofícios decorrentes de licitações. 

Art. 30 . No caso de falta de algum dos membros efetivos durante as sessões, o mesmo poderá ser 
automaticamente substituído por um membro suplente, sem qualquer prejuízo ao trâmite do processo. 

Art. 40. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1 1  
(primeiro) de janeiro de 2022, revogadas a disposições contrarias. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 19 (dezenove) dias do mês de 
maio de 2022, 133 0  da República e 67° do Município. 

ANDERSON MANIQUE BARRETO 
Prefeito 

Registre-se e Publique-se 

Carlos Lopes 

Secretário Municipal 
de Administração 

Praça Angelo Mezzomo, s/n° - 85 550-000 . Coronel Vivida Paraná 
Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: gabinetecoronel vivida. pr.gov.br 	CORONEL Vi VIDA 

UMA CIDADE PARA TODOS 
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MUNICIPIO DE CLEVELÁNDIA 

DECRETO O 13512022 
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GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA, ESTADO DO 

PARANÁ EM IR DE MAIO DE 2022. 

RAFAOLA MARTINS LOS] 
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MUNICIPIO DE PATO BRANCO 

EXTRATO CONTRATO N' 97/2022. INEXIGIBILIDADE 

N"30/2022 - PROCESSO N1  14012022. 

PARTES: Município de Pato Branco, CNPJ N 0  76.995.440/0001-
54 e Monique Fernanda Parada, inscrita no CPF 058.211.519 -  
10. OBJETO: Contratação de pessoa física especializada para 
realização da atualização do Projeto Estrutural Concreto 

Armado e Projeto Estrutural Metálica da Cobertura dos 
Módulos Industriais do Parque Tecnológico de acordo com 
kglslaçào vigente, visando à construção de mais três módulos 
industriais no Parque Tecnológico, atendendo as necessidades da 

Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. VALOR 
TOTAL: R$ 8.700,00. Pato Branco, 13 de Maio de 2022. 
MoniqIle Fernanda Parada - Contratada, Robsoos Caottu - Prefeito. 

MUNICINO DE PATO BRANCO 
EXTRATO DA DISPENSA 3312022 - PROCESSO: 14912022 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - CNPJ: 
76.995.44810001-54. CONTRATADO: RUBRA AUTO PEÇAS LTDA. 
CNPJ 111  0I.I01251.'000I-25. OBJETO: Aquisição de Bomba lobular 
41"  destinado ao caminhão pipa MB 1113 com placa AIR 9125. pano 
dar continuidade aos SerVIÇOS de regar  pI  aolaso.VAI genll, limpeza de EURO A 

ÇIRAIIIII/ 	de 	el/pLEITOS 	e 	eIradas 	do 	lflTeITI1T. 	em 	UleRdInleIlIo 	ai 

necessidades da 	Secretaria 	de 	Engenharia e 	Obras. 	VALOR: 	R$ 
7.900,00. DATA DA AUTORIZAÇÃO: 18 de ITIDI* de 2022. Das/el 
Parçianelill . Secretário de Engenharia e Obras. RIIhSIIT CASIO - Prefeito. 

AVISO DE CANCELAMENTO DE CHAMAMENTO N°00312022 - 

PMM 

A Prefeitura Municipal de Mangueirinha, Estado do Paraná, através 

de sua comissão de Licitação, no uso de suas atribuições legais, 
toma 	 público 	para 	Conhecimento 	dos 	 interessados, 	o 

CANCELAMENTO da publicação do CHAMAMENTO N°003/2022 - 

PMM, tendo por objeto: seleção de empresas do ramo de 
construção civil a manifestarem Interesse na apresentação de 
proposta junto à Caixa Econômica Federal ou Instituição financeira 
autorizada pelo Banco Central do 	Brasil, 	adiante denominadas 
apenas como instituições Financeiras para construção de unidades 
habitacionais no Municipio de Mangueirinha. Estado do Paraná, 
atendendo as nornias vigentes de programas da área habitacional 
de interesse social e/OU Casa Verde e Amarela. 
Publicado no jornal diário do sudoeste pagina 63 dia 04 de maio de 

2022 e DIOEMS paginá 28 dia 04 de maio de 2022. 
Motivo: Não ficou pronto a regularização fiscal do imóvel. 

Mangueinnha 1 9 de maio de 2022 
Publique-se 

Departamento de Licitação 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 1  01812022 - PMM 
CONTRATANTE: MUNIC)PIO DE MANGUEIRINHA - PR. 
CONTRATADO: WISE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA LTDA, CNPJ sob n° 09.007.23010001-57. 
OBJETO. Contratação de serviços técnicos paro manutenção e 
suporte 	técnico 	em 	hardware 	e 	software 	de 	4 	(quatro) 
servidores físicos e 8 (oito) servidores virtuais do Centro de 
Processamento de Dados - CPD, a pedido da Secretaria de 
Administração desta municipalidade. 
VALOR: R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), para o 
período de 12 (doze) meses, sendo o valor mensal de RS1.400.00 
(um mil e quatrocentos reais). 
DATA: 19 de Maio de 2022. 

Mangueirinha 19 de Maio de 2022. 
PUBLIQUE-SE 

Setor de Licitações 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 5  01912022 - PMM 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANGUEIRINI-IA - PR 
CONTRATADO. EMPREENDIMENTOS RODRIGUES DE LIMA 
LTDA, CNPJ sob n 5  31.715.22110001-70. 
OBJETO: Aquisição de materiais para a realização do curso de 
marcenaria SESI/SENAI. 
VALOR: R$ 7.965,00 (sete mil, novecentos e sessenta e cinco 
reais). 
DATA: 19 de Maio de 2022. 

Mangueirinha 19 de Maio de 2022. 
PUBLIQUE-SE 

Setor de Licitações 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SUCESSO DO SUL - PARANIÁ. 

IIO3IOLOOAAÇAO E .6DJI'UI('AÇÀO 

PEDRAO ELETRÔNICO R25/2O22 - 10340.51* LO,,.IADRI 43/2*23/ 

10,1000 IR 111*11,1.11 10 OE31R ERIIt1,II 	 1511011, RIO ARA IR.I.0011.t,.OSOEMAÇSIIR 

Sa 

IS 47.5n.W 

VALOR TOTAL MO-~GADO DA L.C3TACÃO 

PROBO. 31 05 A. ISIN5IAOAR . NOTAR. DORÇIBI CO'VD$uR PPTIO.TO,dO AO 100.640 O 11109* 0.051 

D.o,.05 31. 7.917 4.10155120225/psIu CObRaR 11005400$. 005PRI'ID 3R COIVI .1.1050 1111100 

Ed~ 1' 142 do 19,0512021 . Concia— PübIleo 00112019 Sanua E,~ de —Dos— ~I~ 

CASAl 31 1 43R.ISIO5I1011. O,000.I PoERDO 00I120I9 5,D104. CR'IRVRSSV 3.1400.0505 

C..1.. A0.O. DEE..0*61*I 104.11. AR OR,AROIRDI 

 CRISTIAN£ 01* 1105 	
e 

A 0.05.14540 55 AIRÇIR 40$ RIOS 00V. ITDE,ITO'.I dRv0oA 110  .10.050  o,tdD,Eç. 00101054 
jA. 	 11.1,050 'OPA 	 ARE- SOTIAS 	 AASoRao p.1s 1 E 	 113063 . aR 25 3. 000 0.0021 

OO411.d0 

SoM Pivioná 

PORTARIA o- 072/2022, DE 19 DE MAIO 0£ 2022. 
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
50TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 057/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°075/202 18 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, Inciso II da Lei n° 
8.666/1993 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de acesso à 
internet via Rádio e via Fibra Óptica com alta qualidade e 
disponibilidade com banda simétrica, faixa de endereços IP, 
velocidade(s) ou largura(s) de banda nominal e garantida, 
permitindo tráfego em tempo real (voz e vídeo), 
VALOR TOTAL:R$ 24.721,32 (Vinte e quatro mil e setecentos e 
vinte e um reais e trinta e dois centavos) 
PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO: de 05 de maio de 2022 até 
05 de novembro de 2022. 
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA: de 05 de junho de 2022 até 05 
de dezembro de 2022. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
0600112122001120223390400000 fonte 1000 
0600212361001320243390400000 fonte 103 
0600212361001320243390400000 fonte 1000 
0600212365001220293390400000 fonte 104 
0600212365001220293390400000 fonte 1000 
0600413392001720383390390000 fonte 1000 
0600527812001820393390390000 fonte 1000 
0700310301001920423390390000 fonte 494 
0700310301001920433390400000 fonte 3494 
0700310302001920463390390000 fonte 494 
0700310302001920473390400000 fonte 1000 
0800208243002160523390390000 fonte 1000 
0800308244002205733903900000 fonte 1000 
0900115451002220603390400000 fonte 1000 
CONTRATADO: HOINASKI & SKLASKY LTDA - ME, CNPJ 
n° 09.385.61110001-70 
DATA: 19/05/2022 

ANTONIO ADAMIR DIGNER 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Helena Gawlak 

Código Identificador: 13417872 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 063/2022 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Na 063/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05112022 
FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais n°. 8.666/1993 e 
10.520/2002, Decretos Municipais nos 18612005 e 198/2009. 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, toucas descartáveis e 
sacos para coleta de amostras de alimentos 
VALOR TOTAL: R$ 29.250,00 (vinte e nove mil e duzentos e 
cinquenta reais) 
CONTRATADA: JMF COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob n o. 36.953.179/0001-49, 
DATA: 12105/2022 

objeto Contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos, 
a ser qualificada como Organização Social na área de atuação da 
Saúde, para a gestão e operacionalização do Hospital e Maternidade 
Miguelina Franco e Elisa B. Padilha no âmbito do Município de 
Contenda-PR. 
Outras informações poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de 
Saúde sediada na Rua Desembargador Lauro Lope 
Contenda/PR, ou pelo telefone (41) 3625-1013. 

FABIO SANTOS FERNANDES 	 Fia 
Pregoeiro 

Fabio Santos Fernandes 
Código Identificador:AO7DCF28 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS 
PORTARIA 020/2022 DESIGNAR COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO E DELEGA OUTRAS 
RESPONSABILIDADES. 

PORTARIA N° 020, de 19 de maio de 2022. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO 
DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei 
Orgânica do Município, em seu artigo 24, alínea "b" Inciso 11, 
RESOLVE 
Art. 1°. DESIGNAR Comissão Permanente de Licitação para a 
realização de licitações do Município de Coronel Vivida e do Fundo 
Municipal de Saúde de Coronel Vivida-PR, para o período de 18 
(dezoito) de maio de 2022 até 31 (trinta e um) de dezembro de 2022, 
composto pelos seguintes membros: 

NOME CARGO CPF N. IDENTIDADE N°. 

Juliano Ribeiro Presidente 083.886.709.05 10.325.813.8/PR 

Fernando de Quadros Abatti Membro Efetivo 044.650.189.16 8.178.961-4IPR 

lana Roberta Schmid Membro Efetivo 050.669.369-47 8.407.675-9/PR 

Elaine Sortolotto Membro Efetivo 765.002.689.20 5.331 .707.3/PR 

Aline Mari dos Santos Canova Membro suplente 053.900.389-16 9.782.955.IIPR 

Douglas Cristian Strapazzon Membro Suplente 041.032.719-06 8.907.764.81PR 

Elizangela Veis Sponholz Membro Suplente 029.222.969-03 6.601.832-6/PR 

Flaviane Guberi Siqueira Membro Suplente 077.573.439.09 10.672.157-2/PR 

Art. 2°. DELEGAR poderes para, JULIANO RIBEIRO, Presidente 
da Comissão, para assinar editais, avisos e ofícios decorrentes de 
licitações. 
Art. 3°. No caso de falta de algum dos membros efetivos durante as 
sessões, o mesmo poderá ser automaticamente substituído por um 
membro suplente, sem qualquer prejuízo ao trâmite do processo. 
Art. 4°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 1° (primeiro) de janeiro de 2022, 
revogadas a disposições contrarias. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, 
aos 19 (dezenove) dias do mês de maio de 2022, 133 0  da República e 
67° do Município. 

ANDERSONMANIQUE BARRETO 
Prefeito 

ANTONIO ADAMIR DIGNER 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Helena Gawlak 

Código Identificador:FD374224 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
AVISO DE REVOGAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DA CHAMADA 

PÚBLICA N° 00112022 

AVISO DE REVOGAÇÃO da publicação da CHAMADA 
PUBLICA N° 001/2022 
A Prefeitura de Contenda/PR., torna público aos interessados a 
REVOGAÇÃO do Chamada Pública n° 001/2022, que tinha como 

Registre-se e Publique-se 

CARLOS LOPES 
Secretário Municipal de Administração 

SÂMARA DE MORAES SPAGNOLI 
Diretora do Departamento de Gestão de Pessoas 

Publicado por: 
Gracieli Santos de Quadros 

Código Identificador:B79E1 B5E 
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

DECRETO N°. 7.798, de 03 de janeiro de 2022. 

Designa servidores para função de Pregoeiro, e da outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições legais que lhe 
confere a Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto na Lei Municipal n°. 2.989 de 2710412020 (que 
dispõe sobre a Estrutura Administrativa), Lei Complementar n°. 056 de 2710712020 (dispõe sobre o Regime jurídico 
único dos Servidores Públicos de Coronel Vivida-PR) e Lei Complementar n°. 057 de 2710412020 (dispõe sobre o 
quadro de cargos, planos de carreira e a remuneração), RESOLVE 

Art. 1 0  DESIGNAR o Servidor FERNANDO DE QUADROS ABATTI, portador do CPF n 044.650.189-16, para 
desempenhar a função de Pregoeiro, para realização de licitações na modalidade de Pregão para o Município de 
Coronel Vivida e o Fundo Municipal de Saúde do Município de Coronel Vivida, para o periodo de 1 1  (primeiro) de 
janeiro de 2022 à 31 (trinta e um) de dezembro de 2022, e a equipe de apoio é composta pelos membros da 
Comissão de Licitação. 
§ 1 0 . Mediante o disposto neste, fica concedida Função Gratificada por encargo, a partir de 1 0  (primeiro) de janeiro 
de 2022. 
§ 21 . A Função Gratificada perdurará enquanto o funcionário atuar como Pregoeiro. 
§ 3°. A Função constante neste, é sem prejuízo as demais atribuições administrativas exercidas no órgão de lotação 
funcional, Secretaria Municipal de Administração. 

Art. 2° DESIGNAR a Servidora lANA ROBERTA SCHMID, portadora do CPF n° 050.669.369-47, para desempenhar 
a função de Pregoeira, para realização de licitações na modalidade de Pregão para o Município de Coronel Vivida e 
o Fundo Municipal de Saúde do Município de Coronel Vivida, para o período de 1 0  (primeiro) de janeiro de 2022 à 31 
de dezembro de 2022, e a equipe de apoio é composta pelos membros da Comissão de Licitação. 
§ 1 0 . Mediante o disposto neste, fica concedida Função Gratificada por encargo, a partir de 1 0  (primeiro) de janeiro 
de 2022. 
§ 21 . A Função Gratificada perdurará enquanto a funcionária atuar como Pregoeira. 
§ 3°. A Função constante neste, é sem prejuízo as demais atribuições administrativas exercidas no órgão de lotação 
funcional, Secretaria Municipal de Administração. 

Art. 30  Os pregoeiros, ficam autorizados a convocar, além dos membros da Equipe de Apoio, a depender da 
especificidade técnica do objeto ou da documentação apresentada, outros servidores do Município, técnicos da área, 
para auxiliar na análise das propostas e documentos. 

Art. 41  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1 0  (primeiro) de 
janeiro de 2022. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 03 (três) dias do mês de janeiro de 2022, 
1330  da República e 67° do Município. 

ANDERSON MANIQUE BARRETO 
Prefeito 

Registre-se e Publique-se  

Carlos Lopes Lopes,. 
Secretário Municipal de 

Administração e Fazenda 
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Art. Y. No caso de falta de algum dos membros efetivos durante as 
sessões, o mesmo poderá ser automaticamente substituído por um 
membro suplente, sem qualquer prejuízo ao trâmite do processo. 
Art. 4°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de l  (primeiro) de novembro de 
2022, revogadas a disposições contrarias. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, 
aos 03 (três) dias do mês de janeiro de 2022, 1330  da República e 67° 
do Município. 

ANDERSON MANIQUE BARRETO 
Prefeito 

Registre-se e Publique-se 

CARLOS LOPES 
Secretário Municipal de Administração e Fazenda 

SÂMARA DE MORAES SPAGNOL! 
Diretora do Departamento de Gestão de Pessoas 

Publicado por; 
Gracieli Santos de Quadros 

Código Identificador:92ACCCDO 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS 
DECRETO 7.798 DESIGNA SERVIDORES PARA A FUNÇÃO 

DE PREGOEIRO 

DECRETO N°. 7.798, de 03 de janeiro de 2022. 

Designa servidores para função de Pregoeiro, e da 
outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO 
DO PARANÁ, usando das atribuições legais que lhe confere a Lei 
Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto na Lei 
Municipal no. 2.989 de 2710412020 (que dispõe sobre a Estrutura 
Administrativa), Lei Complementar n°. 056 de 2710712020 (dispõe 
sobre o Regime jurídico Único dos Servidores Públicos de Coronel 
Vivida-PR) e Lei Complementar n°. 057 de 27/0412020 (dispõe 
sobre o quadro de cargos, planos de carreira e a remuneração), 
RESOLVE 
Art. 1° DESIGNAR o Servidor FERNANDO DE QUADROS 
ABATTI, portador do CPF n° 044.650.189-16, para desempenhar 
a função de Pregoeiro, para realização de licitações na 
modalidade de Pregão para o Município de Coronel Vivida e o 
Fundo Municipal de Saúde do Município de Coronel Vivida, para 

,

o período de 10  (primeiro) de janeiro de 2022 à 31 (trinta e um) de 
dezembro de 2022, e a equipe de apoio é composta pelos membros 
da Comissão de Licitação. 
§ 1°. Mediante o disposto neste, fica concedida Função Gratificada 
por encargo, a partir de 1° (primeiro) de janeiro de 2022. 
§ 2°. A Função Gratificada perdurará enquanto o funcionário 
atuar como Pregoeiro. 
§ Y. A Função constante neste, é sem prejuízo as demais 
atribuições administrativas exercidas no órgão de lotação 
funcional, Secretaria Municipal de Administração. 
Art. 2° DESIGNAR a Servidora lANA ROBERTA SCHMID, 
portadora do CPF no 050.669.36947, para desempenhar a função 
de Pregoeira, para realização de licitações na modalidade de 
Pregão para o Município de Coronel Vivida e o Fundo Municipal 
de Saúde do Município de Coronel Vivida, para o período de 1° 
(primeiro) de janeiro de 2022 à 31 de dezembro de 2022, e a 
equipe de apoio é composta pelos membros da Comissão de 
Licitação. 
§ 10. Mediante o disposto neste, fica concedida Função Gratificada 
por encargo, a partir de V (primeiro) de janeiro de 2022. 
§ 2°. A Função Gratificada perdurará enquanto a funcionária 
atuar como Pregoeira. 
§ 3°. A Função constante neste, é sem prejuízo as demais 
atribuições administrativas exercidas no órgão de lotação 
funcional, Secretaria Municipal de Administração. 
Art. 3° Os pregoeiros, ficam autorizados a convocar, além dos 
membros da Equipe de Apoio, a depender da especificidade 

técnica do objeto ou da documentação apresentada, outros 
servidores do Município, técnicos da área, para auxiliar na análise 
das propostas e documentos. 
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 1° (primeiro) de janeiro de 
2022. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do 
Paraná, aos 03 (três) dias do mês de janeiro de 2022, 133° da 
República e 67' do Município. 

ANDERSONMANJQUE BARRETO 
Prefeito 	 (F 	• 

Fia 
Registre-se e Publique-se 	 <, 

CARLOS LOPES 
Secretário Municipal de Administração e Fazenda 

SÂMARA DE MORA ES SPAGNOLJ 
Diretora do Departamento de Gestão de Pessoas 

Publicado por; 
Gracieli Santos de Quadros 

Código ldentificador:F5C85772 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS 
DECRETO 7.799 DESTITUI, A PEDIDO SERVIDORA 

MUNICIPAL DE FUNÇÃO GRATIFICADA. 

DECRETO N°. 7.799, de 03 de janeiro de 2022. 

Destitui, a pedido, servidora municipal, de função 
gratificada e da outras providencias. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO 
DO PARANÁ, usando das atribuições legais que lhe confere a alínea 
'o' do Inciso 1 do art. 24 da Lei Orgânica do Município, e tendo em 
vista o disposto na Lei Municipal n°. 2.989 de 27/0412020 (que dispõe 
sobre a Estrutura Administrativa e o Quadro de Cargos em Comissão 
e Funções de Confiança do Poder Executivo do Município de Coronel 
Vivida-PR), RESOLVE 
Art. 1°. DESTITUIR, a pedido, a Servidora Pública MARIA 
ANGELA MOMO, portador da Cédula de identidade RG. N°. 
5.872.404-1 SSP/PR, da Função Gratificada de Diretora do 
Departamento de Educação - Responsável pela Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Padrão FG-8, a partir 
de 1° (primeiro) de janeiro de 2022. 
Parágrafo único. Decorrente do disposto no caput deste artigo, fica 
cancelada a Gratificação concedida através do Decreto n°. 7.478 de 
05/01/2021. 
Art. 2°. Designar, a Servidora MARIA ANGELA MOMO, portador 
da Cédula de identidade RG. N°. 5.872.404-1 SSPÍPR, para exercer a 
Função Gratificada por Encargo de Coordenadora Pedagógica da 
Unidade Central de Educação - 40 horas semanais, percebendo a 
Gratificação por Função conforme art. 47 e tabela "D" da Lei 
Municipal n°. 2.991 de 27/04/2021, a partir de 1° (primeiro) de janeiro 
de 2022. 
§ 10. A Função Gratificada perdurará enquanto a funcionária estiver 
designada como Coordenadora Pedagógica da Unidade Central do 
Município. 
§ 2°. Fica a servidora lotada na Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Desporto - Departamento de Educação Central, da Estrutura 
Organizacional do Poder Executivo. 
Art. Y. As despesas decorrentes do cumprimento do presente 
Decreto, correrão pelas dotações constantes no Orçamento Geral do 
Município para o exercício corrente. 
Art. 4. Este Decreto entra cm vigor na data de sua publicação, 
revogada as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, 
aos 03 (três) dias do mês de janeiro de 2022, 133° da República e 67° 
do Município. 
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ESCA DF EGP GESTO TCEPR ESTADO  

Conferido à: FERNANDO DE QUADROS ABATTI 

CPF: 044.650.189-16 	Município/UF: CORONEL VIVIDA-PR 

.Entidade: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA 

Evento: CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS 

Data/Período: 15 DE SETEMBRO DE 2020 

Local: EGP ONLINE 

Carga Horária: 10 horas 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
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Curitiba, 11 de Novembro de 2020 

Helio Gilberto Amaral 	 Nestor Baptista 

Diretor da Escola de Gestão Pública 	 Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

https://servicos.tce.pr.gov . br/TCEPR/Tribunal/SISEGP/S ISEGPValidarCertificado?codigoValidador=0857e1 25-cO2f-473a-9443-
7286c572e1 2f&nrCPF446501 8916 



Conferido à: lANA ROBERTA SCHMID 

CPF: 050.669.369-47 	Município/UF: CORONEL VIVIDA-PR 

Entidade: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA 

EG2 F5COA DE 
 TCE flfl lSuA ÉE COtiTA$ 

GESTAO PÚaLICA  	rr 	DO STADO DO PARANÁ 

vento: CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS 

Data/Período: 22 DE MAIO DE 2020 

Local: EGP ONLINE 

Carga Horária: 10 horas 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
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Curitiba, l5de Junho de 2020 

Helio Gilberto Amaral 	 Nestor Baptista 

Diretor da Escola de Gestão Pública 	 Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
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02/0912022 15:39 	 Email - Depto de Compras Coronel Vivida-PR - Outlook 

Re: orçamento Luminárias instaladas 

TMFW EFICIÊNCIA ENERGÉTICA <tmfwsolucoes.ee@gmaiI.com > 
Seq, 08/08/2022 16:50 

Para: Depto de Compras Coronel Vivida-PR <comprascvv@outlook.com > 

Cc: compras.juliano@coronelvivida.pr.gov.br  <compras.juliano@coronelvivida.pr.gov.br > 

Boa tarde Sr. Juliano! 

Estivemos analisando o termo de referência que nos enviaram para fazer orçamento, e podemos 
visualizar que contém muito direcionamento para uma única marca (fábrica) de luminárias de LED. 
Vejamos: 

Pintura na cor fora do padrão de mercado (poucas fábricas conseguem fazer). 
Gravação a laser do nome do município: (somente uma marca faz marcação a laser nas luminárias) 
a justificativa de furto é equivocada, porque ninguém vai subir na ponta do braço no alto do poste 
para roubar a luminária e se o fizer a gravação na luminária não será capaz de inibir o furto, isso 
caracteriza direcionamento. 
Cabo com 5 metros sem emendas. (uma única fábrica faz esse tipo de serviço, e é prejudicial ao 
município porque deixa as manutenções muito mais onerosa ao município, porque quando houver 
a necessidade de manutenção, o instalador não poderá cortar o cabo, terá que desinstalar todo o 
conjunto para trocar a luminária.) 
Garantia de 6 anos: o padrão da portaria 62 do lnmetro diz que as luminárias devem possuir 

garantia de 5 anos. (somente uma fábrica tem o costume de direcionar os editais solicitando 
garantia de 6 anos). 
A garantia de assistência técnica e peças de reposição por 5 anos após a garantia. (tem somente 
uma única fábrica que faz esse tipo de documento, e a própria não cumpre, porque todos os 
componentes se atualizam juntamente com novas tecnologias, provavelmente daqui 6 anos não 
estarão usando esses mesmos componentes e terão que substituir as peças com defeitos por 
outros modelos. 

Porque já não fazem uma carta convite para essa indústria já que não querem abrir concorrência 
na aquisição desse material e da obra! 

Isso pode gerar muitos problemas futuros! 

Agradecemos, porém não iremos fazer o orçamento porque não podemos compactuar com 

tamanho direcionamento! 

att 
Equipe comercial TMFW 

Em qua., 27 dejul. de 2022 às 10:08, Depto de Compras Coronel Vivida-PR 

<çprascvv@outlook.com > escreveu: 
Bom dia, 

por favor solicito orçamento para abertura de licitação. 
1/2 
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Email - Depto de Compras Coronel Vivida-PR - Outlook 

Obrigada 	 L 
Elaine 

Por favor, conferir todas as especificações e comunicar possíveis correções, antes 

que o processo seja encaminhado para a licitação e publicado o edital para evitar 

atrasos no mesmo. 

***POR FAVOR, CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL E O INTERESSE EM 
NOS FORNECER O ORÇAMENTO. 

Departamento de Compras 
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida-PR 
CNPJ: 76.995.455/0001-56 
Praça Ângelo Mezzomo, Centro 
CEP: 85.550-000 
Fone (46) 3232-830013232-8318 

ri 
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

OFÍCIO N2  163/2022 

PROTOCOLO 1\1 2  156/2022 

DE: 	Juliano Ribeiro 
Presidente da Comissão de Licitação 

PARA: 	Tiago Bernardo Buginski de Almeida 

Procurador Municipal 

DATA: 02.09.2022 

Conforme previsto no parágrafo único do art. 38 da Lei Federal n 2  8.666/93, 
encaminhamos Minuta do Edital de Licitação e anexos, referente ao registro de preços para 

futura e eventual fornecimento e instalação de luminárias de led e acessórios, para 

substituição da iluminação pública no perímetro urbano, para atender a secretaria de obras, 
viação e urbanismo. 

Em anexo ao processo também questionamento da empresa TMFW Eficiência 
Energética, para análise. 

Cordialmente, 

il 

:t1C) 4e 
\..juliano Ribeiro 

 '*residente da CPL 

Praça Angelo Mezzomo, s/n 2  - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br  



T T! 1J' MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA 
 - 

ESTADO DO PARANÁ 	 4 
Jr 

PARECER JURÍDICO 

Prezado, 

Tendo em vista que o pedido de esclarecimento possui questões técnicas que fogem da 

alçada deste causídico, encaminhe-se os autos à Divisão de Engenharia para manifestação e 

análise do contido às fis. 128. 

Ato contínuo, retornem a esta procuradoria para a devida análise jurídica. 

É o parecer. 

Coronel Vivida-PR aos 09 de setembro de 2022. 

Tiago 	 narins'meida 

OAB/PR 67.071 

Procurador Municipal 

Praça Ang&o Mezzomo, s/n° - 85550-000 - Coronel Vivida Paraná 
CORONEL VIVIDA Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: procuradoria@coronelvivida.pr.gov.br 	UMA CIDADE PARA TODOS 



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

Oficio n2 119/2022— DEP 
	

Coronel Vivida, 17 de novembro de 2022. 

De: 	Divisão de Estudos e Projetos 

Para: Tiago Bernardo Buginski de Almeida 

Procurador Municipal 

Referente: RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO PRESENTE NO PROCESSO LICITATÓRIO DE 

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

LUMINÁRIAS DE LED E ACESSÓRIOS, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME OFÍCIO 

163/2022 E PROTOCOLO 156/2022. 

Vimos através deste apresentar resposta aos questionamentos levantados pela 

empresa TMFW, conforme solicitado no Parecer jurídico. 

Em análise dos questionamentos em relação ao termo de referência verificou-se, 

após breve pesquisa de mercado, que existe mais de uma empresa com capacidade de fabricar 

as luminárias plenamente de acordo com o edital. Seguem anexo as respostas das empresas 

enviadas por e-mail. 

Atenciosamente, 

ie, FéIipe Miecoanski 

Engenheiro Ci)/I - Crea 148.98113/PR 

Divisão de Estudos e Projetos 

Secretaria de Obras Viação e Urbanismo 
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RE: Orçamento luminárias - prefeitura de Coronel Vivida 

Pedro Ricardo <ped_magnatahotma il. com> 	 5 de outubro de 2022 08:30 

Para: engenharia©coronelvivida.pr.gov.br  

Bom dia! 

Referente ao orçamento que foi fornecido, 

Atende sim a todas essas especificações solicitadas, 

Qualquer duvida estamos à disposição, 

Att, 

CPR Parolin Instalações Elétricas LTDA 

CNPJ: 27.082.228/0001-24 

(42)99984-5456 

De: engenharia@ coro ne!vividapgQL,  br <engenharia @coronelvivida.pgç> 

Enviado: terça-feira, 4 de outubro de 2022 17:27 

Para: ped maggt 	hotmail.com  <ped_maghotma il. com> 

Assunto: Orçamento luminárias - prefeitura de Coronel Vivida 

Olá prezado Pedro, boa tarde 

Vocês nos enviaram um orçamento para instalação de luminárias públicas de LED. Gostaria de confirmar se essas 
luminárias atendem aos seguintes parâmetros indicados no termo de referência: 
-Pintura eletrostática na cor Preto Fosco 
-gravação a laser do nome do município na luminária 
-cabo de alimentação com 5m, sem emenda 
-garantia por defeito de fabricação das luminárias LED e relê fotocontrolador por 6 anos 
-e garantia de disponibilização no mercado em um prazo de 5 anos após o fim da garantia do contrato de peças para 
reparo e conserto das luminárias. 

Agradeço a atenção, 

Cordialmente, 
Jean Felipe Miecoanski 
Divisão de Estudos e Projetos 
Município de Coronel Vivida 
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Re: Luminárias públicas de LED. 

Re: Luminárias públicas de LED. 

 

"Eficilux" <eficilux©eficilux. com . br> 

Para: engenharia@coronelvivida.prgov.br  

Prezado Jean, boa tarde! 

Sim fornecemos esse material. 

Quaisquer dúvidas estamos à disposição. 

Atenciosamente, 

Bruna Lopes. 

 

17 de outubro de 2022 15:14 

Em Seg, 17 Out na (o) 12:56 PM Engenharia <engenharia@coronelvivida.prgov.br > escreveu: 

Olá prezados, bom dia 

Estamos fazendo uma pesquisa de mercado de luminárias de LED para iluminação pública, e gostaria de perguntar 
se a sua empresa fornece esse produto com essas especificações para compra em grande escala: 

-Potência até 80W; 
-Temperatura de cor dos LEDs de 4,000K; 
-Fator de potência maior que 0,97; 
-Pintura eletrostática na cor Preto Fosco; 
-cabo de alimentação com 5m sem emenda; 
-gravação a laser do nome do município na luminária; 
-fluxo luminoso mínimo de 12.200 lumens; 
-ajuste de ângulo mínimo de -15 0  e 150; 
-tomada sete pinos mais relé fotocontrolador incluso; 
-garantia por defeito de fabricação das luminárias LED e relé fotocontrolador por no mínimo 6 anos; 
-e garantia de disponibïlização no mercado em um prazo de 5 anos após o fim da garantia do contrato de peças para 
reparo e conserto das luminárias. 

Agradeço a atenção, 

Cordialmente, 
Jean Felipe Miecoanski 
Divisão de Estudos e Projetos 
Município de Coronel Vivida 
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RES: Luminárias públicas de LED. 

	 E 
RES: Luminárias públicas de LED. 

"Bruno - Repume" <licitacoes@repume.com.br > 	
19 de outubro de 2022 09:13 

Para: engenhariacoronelvivida.pr.gov.br  

Cc: LlClTACOES@repume.com.br  

Bom dia, 

Existem 2 fatores (não comuns) na especificação técnica, que infelizmente se não alterados impossibilitará nossa participação nesta cotação. 

-cabo de alimentação com 5m sem emenda 

-ajuste de ângulo mínimo de -15 1  e 151  

Obs: Essas configurações não são exigidas pela portaria 62 do INMETRO. 

Atenciosamente, 

BRUNO SENA 
LIC.TACES [CtUTRATOS 

Repurne Repxeco e Meta1úrqca Ltda. 
TeL * 

 

55 11 4139.1656 REPUME  Fax. 55 11 4139.6655 
e.mail: t!ctaoesCarepurne.corn.br 

ILUMINACÀO 	
Si te. www.repume.com.br  

apc  Prateia o ambiente, Pensa antes de imprimir este e -mail 

De: engenharia@coronelvivida.pr.gov.br  [mailto:engenharia@coronelvivida.pr.gov.br]  
Enviada em: segunda-feira, 17 de outubro de 2022 11:38 
Para: vendas@repume.com.br  
Assunto: Luminárias públicas de LED. 

Olá prezados, bom dia 

Estamos fazendo uma pesquisa de mercado de luminárias de LED para iluminação pública, e gostaria de perguntar 
se a sua empresa fornece esse produto com essas especificações para compra em grande escala: 

-Potência até 80W; 
-Temperatura de cor dos LEDs de 4.000K; 
-Fator de potência maior que 0,97; 
-Pintura eletrostática na cor Preto Fosco; 
-cabo de alimentação com 5m sem emenda; 
-gravação a laser do nome do município na luminária; 
-fluxo luminoso mínimo de 12.200 lumens; 
-ajuste de ângulo mínimo de 150  e 15 0 ; 
-tomada sete pinos mais relé fotocontrolador incluso; 
-garantia por defeito de fabricação das luminárias LED e relé fotocontrolador por no mínimo 6 anos; 
-e garantia de disponibilização no mercado em um prazo de 5 anos após o fim da garantia do contrato de peças para 
reparo e conserto das luminárias. 

Agradeço a atenção, 

Cordialmente, 
Jean Felipe Miecoanski 
Divisão de Estudos e Projetos 
Município de Coronel Vivida 

~,~log otí po da AVG 
Este email foi verificado quanto a vírus pelo software AVG AntiVirus. 

www.av&.com 
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RES: Luminárias públicas de LEO. 

RES: Luminárias públicas de LED. 

"Amanda libério 1 Soneres" <comercialsoneres.com.br > 	 17 de outubro de 2022 14:36 
Para: engenharia©coronelvivida.pr.gov.br  

Boa tarde Jean, 

Temos luminárias que atendem todos os requisitos. 

Com exceção do ajuste de ângulo mínimo de -15 0  e 15 0 , esse somente com o uso de adaptador. 

Atenciosamente, 

Amanda Tibério 1 Comercial 

Tel: +55 (19) 3478-6661 1 Cel.: +55 (19) 99683-2403 

e-mail: comercial@soneres.com.br  

De: engenhariaccoronelvivida.pgov.br  <engenharia©coronelvivida.prgov.br > 
Enviada em: segunda-feira, 17 de outubro de 2022 11:50 
Para: geral©soneres. com . br 
Assunto: Luminárias públicas de LED. 

Olá prezados, bom dia 

Estamos fazendo uma pesquisa de mercado de luminárias de LED para iluminação pública, e gostaria de perguntar 
se a sua empresa fornece esse produto com essas especificações para compra em grande escala - 

-Potência até 80W: 
-Temperatura de cor dos LED5 de 4.000K; 
-Fator de potência maior que 0,97: 
-Pintura eletrostática na cor Preto Fosco; 
-cabo de alimentação com 5m sem emenda; 
-gravação a laser do nome do município na luminária: 
-fluxo luminoso mínimo de 12.200 lumens; 
-ajuste de ângulo mínimo de -15 1  e 15 1 ; 

-tomada sete pinos mais relé fotocontrolador incluso; 
-garantia por defeito de fabricação das luminárias LED e relé fotocontrolador por no mínimo 6 anos; 
-e garantia de disponibilização no mercado em um prazo de 5 anos após o fim da garantia do contrato de peças para 
reparo e conserto das luminárias. 

Agradeço a atenção, 

Cordialmente, 
Jean Felipe Miecoanski 
Divisão de Estudos e Projetos 
Município de Coronel Vivida 

Não contém vírus.www.avast.com  



16/11/2022 17:00 

Re: Luminárias públicas de LED. 

Contato" <contato©revoluxled ,com.br> 

Para: engenharia©coronelvivida.pr.gov.br  

1Ç11 
v 

Re: Luminárias públicas de LED. 

17 de outubro de 2022 14:27 

Boa tarde!. 

Primeiramente agradecemos pela consulta aos nossos produtos. 

Não fornecemos exatamente a mesma configuração solicitada, pois nosso certificado contempla apenas temperatura de 
cor de 5.000k, porém, nossas luminárias são ótima qualidade, produzida no Brasil. 

Segue em azul nossas características e em anexo nosso folder e certificado INMETRO 

-Potência até 80W: OK 
-Temperatura de cor dos LEDs de 4.000K: 5.000k 
-Fator de potência maior que 0.97: 0,96 
-Pintura eletrostática na cor Preto Fosco: OK 
-cabo de alimentação com 5m sem emenda: OK 
-gravação a laser do nome do município na luminária: é possível fazer, porém, sugerimos outra opção, que seria a 
gravação do nome do município na parte interna do vidro. Nossa serigrafia é feita com tinta interna. 
-fluxo luminoso mínimo de 12.200 lumens: 10.800 lumens (135Lm/W) 
-ajuste de ângulo mínimo de -15 0  e 15 0 : OK 
-tomada sete pinos mais relé foto controlador incluso: OK 
-garantia por defeito de fabricação das luminárias LED e relé foto controlador por no mínimo 6 anos: 5 anos 
-e garantia de disponibilização no mercado em um prazo de 5 anos após o fim da garantia do contrato de peças para 
reparo e conserto das luminárias, OK 

Caso tenha interesse em ampliar a concorrência, teremos prazer em participar 

Att. 

SIRLEI 
EQUIPE REVOLUX 
REVOLUX INDUSTRIA E COMERCIA LTDA 
CNPJ: 32.882.191/0001-59 
TELEFONE: +55 (47) 3307-4690 
WHATSAPP: +55 (47) 9 9957-1712 
ww. r'evoluxled .com. br 
Em 17/10/2022 11:37, engenhariacoroneIvivida.pgov.br  escreveu: 

Olá prezados, bom dia 

Estamos fazendo uma pesquisa de mercado de luminárias de LED para iluminação pública, e gostaria de perguntar 
se a sua empresa fornece esse produto com essas especificações para compra em grande escala: 

-Potência até 80W: 
-Temperatura de cor dos LEDs de 4.000K: 
-Fator de potência maior que 0,97: 
-Pintura eletrostática na cor Preto Fosco: 
-cabo de alimentação com 5m sem emenda: 
-gravação a laser do nome do município na luminária: 
-fluxo luminoso mínimo de 12.200 umens; 
-ajuste de ângulo mínimo de -15° e 15°; 
-tomada sete pinos mais relé fotocontrolador incluso; 
-garantia por defeito de fabricação das luminárias LED e relê fotocontrolador por no mínimo 6 anos: 
-e garantia de disponibilização no mercado em um prazo de 5 anos após o fim da garantia do contrato de peças para 
reparo e conserto das luminárias. 

Agradeço a atenção. 

Cordialmente. 



16111/2022 17:00 

Jean Felipe Miecoanski 
Divisão de Estudos e Projetos 
Município de Coronel Vivida 

q 

Re: Luminárias públicas de LED. 	 MI 
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RES: Luminárias públicas de LED. 

RES: Luminárias públicas de LED. 

Sidiney Nardes" <licitacao©zagonel. com . br> 	 18 de outubro de 2022 22:06 

Para: engenhariacoronelvivida.pr.gov.br  

Bom dia, Jean, 

Fornecemos sim e estamos a sua disposição para esclarecimentos técnicos. 

Obrigado, 

Lai 

De: engenharia@coronelvivida.prgov.br  <engenhariacoronelvivida. prgov.br > 
Enviada em: segunda-feira, 17 de outubro de 2022 11:52 
Para: Fernando Luiz Pozzer <comercial ©zagonel.com.br > 
Assunto: Luminárias públicas de LED. 

Olá prezados, bom dia 

Estamos fazendo uma pesquisa de mercado de luminárias de LED para iluminação pública, e gostaria de perguntar 
se a sua empresa fornece esse produto com essas especificações para compra em grande escala: 

-Potência até 80W: 
-Temperatura de cor dos LEDs de 4.000K: 
-Fator de potência maior que 0,97: 
-Pintura eletrostática na cor Preto Fosco: 
-cabo de alimentação com 5m sem emenda: 
-gravação a laser do nome do município na luminária: 
-fluxo luminoso mínimo de 12.200 lumens: 
-ajuste de ângulo mínimo de -15 1  e 15 1 : 

-tomada sete pinos mais relê fotocontrolador incluso: 
-garantia por defeito de fabricação das luminárias LED e relê fotocontrolador por no mínimo 6 anos: 
-e garantia de disponibilização no mercado em um prazo de 5 anos após o fim da garantia do contrato de peças para 
reparo e conserto das luminárias. 

Agradeço a atenção. 

Cordialmente, 
Jean Felipe Miecoanski 
Divisão de Estudos e Projetos 
Município de Coronel Vivida 
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16/11/2022 16:56 	 ENC: Orçamento DEMAPE 

ENC: Orçamento DEMAPE 

"Kelly Furlan 1 Demape" <kelly.furlandemape.com.br > 	 17 de outubro de 2022 16:51 
Para: engenharia©coronelvivida.pr.gov.br  

Cc: jardeI.boneliidemape.com.br , gilmar.coelhodemape. com . br 

Prezado Sr. Jean Felipe, boa tarde! 

Primeiramente, agradecemos o interesse em orçar nossos produtos, é um prazer! 

Conforme solicitado, segue orçamento das Luminárias Públicas de LED DEMAPE, de acordo com as Especificações 
Técnicas solicitadas. 

Cotamos dois tipos de luminária: a de 80W que possui 12.0001m e a de 1 00W que possui 15.0001m. 

Aproveito a oportunidade e lhe direciono nosso catálogo. 

Caso tenha alguma necessidade, conte conosco, 

IM 

KeIIy Furlan 

Licitação 

©@in f 

A emope 
-, +55 11 4894-8819 

Rua João Bizzo, 10 - ltatibalSP 1 Brasil 1 CEP 13257-595 

Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais para o destinatário, tem fins 

específicos e é protegida por lei. Se você não é o destinatário desta mensagem, você deve apagá-la. 

Qualquer divulgação, cópia ou distribuição desta mensagem é estritamente proibida. 

' 	This message, including any attachments, contains confidential information intended for a specific 

individual and purpose, protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this 

message. Any disclosure, copying, or distribution of this message is strictly prohibited. 

De: Vendas 1 Demape <vendas©demape. com . br> 
Enviada em: segunda-feira, 17 de outubro de 2022 13:29 
Para: licitacao©demape. com . br 
Assunto: ENC: Orçamento DEMAPE 

Olá, tudo bem? 
Por favor, poderia auxiliar este cliente, 

Agradeço desde já, 

Ivana Lopes 

Marketing/Vendas 

@ in f 

Demope 

+55 11 4894-8800 - R.8859 

Rua João Bizzo, 10- ltatibalSP 1 Brasil 1 CEP 13257-595 

Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais para o destinatário, tem fins 
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ENC: Orçamento DEMAPE 

específicos e é protegida por lei. Se você não é o destinatário desta mensagem, você deve apagá-la. 

Qualquer divulgação, cópia ou distribuição desta mensagem é estritamente proibida. 

This message, including any attachments, contains confidential information intended for a specific 

individual and purpose, protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this 

message. Any disclosure, copying, or distribution of this message is strictly prohibited. 

De: DEMAPE <vendas@demape.com.br > 
Enviada em: segunda-feira, 17 de outubro de 2022 11:34 
Para: Vendas 1 Demape <vendasdemape.com.br >; Leandro Silva 1 Demape <leandro.silva©demape. com . br> 
Assunto: Orçamento DEMAPE 

Você gostaria de 	Licitação / Governo 
falar em qual 

canal de 

atendimento? 

Nome 	 Jean Felipe Miecoanski 

Celular 	 (46)03232-8323 

Email 	 engenharia©coroneIvivida. plgovbj 

Digite aqui a sua 	Olá prezados. bom dia 
mensagem 

Estamos fazendo uma pesquisa de mercado de luminárias de LED para 

iluminação pública, e gostaria de perguntar se a sua empresa fornece esse 

produto com essas especificações para compra em grande escala - 

-Potência até 80W: 

-Temperatura de cor dos LEDs de 4.000K: 

-Fator de potência maior que 0.97: 
-Pintura eletrostática na cor Preto Fosco: 

-cabo de alimentação com 5m sem emenda - 

-gravação a laser do nome do município na luminária: 

-fluxo luminoso mínimo de 12.200 lumens; 

-ajuste de ângulo mínimo de -15 1  e 15 1 : 

-tomada sete pinos mais relê fotocontrolador incluso: 

-garantia por defeito de fabricação das luminárias LED e relé fotocontrolador 
por no mínimo 6 anos: 
-e garantia de disponibilização no mercado em um prazo de 5 anos após o 

fim da garantia do contrato de peças para reparo e conserto das luminárias. 

Agradeço a atenção. 

Cordialmente, 

Jean Felipe Miecoanski 
Divisão de Estudos e Projetos 

Município de Coronel Vivida 

Qual o setor da 	Serviços Públicos 
sua empresa? 
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IP Address 

User-Agent 
(Browser/OS) 

Referrer 

ENC: Orçamento DEMAPE 

200.195.135.234 

Google Chrome 106.0.0.0 /Windows 

https://demape.com.br/orcamento/  



T , 	 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA 
ESTADO DO PARANÁ 

PARECER JURÍDICO 

Trata-se de pedido de esclarecimento constante às fís. 128, 
por meio do qual a Equipe Comercial da TMFW aduz, em suma, que a licitação estaria 
direcionada para uma única marca (fábrica) de luminárias de LED. 

Manifestando-se, o setor responsável aduziu que após uma 
breve pesquisa de mercado constatou-se a existência de mais de uma empresa com 
capacidade de fabricar as luminárias de acordo com as exigências constantes no edital. 

Logo, constata-se que os argumentos da empresa não 
restaram corroborados por nenhuma prova, pelo contrário, pois a Divisão de Estudos e 
Projetos colacionou aos autos prova documental robusta no sentido de que, repita-se, existe 
mais de uma empresa com a capacidade de fabricar as luminárias de LED e acessórios, 
motivo pelo qual, o questionamento realizado não merece acolhimento, visto que todos os 
princípios norteadores do direito administrativo e aplicáveis à licitação restaram 
devidamente observados, bem como, as disposições legais. 

Em assim sendo, manifesta esta procuradoria pelo regular 
prosseguimento do processo administrativo. 

É o parecer. 

Cor mel Vivida-PR aos 21 de novembro de 2022. 

/ 
Tiago Bernar4'o  ugin tttéimeida 
OAB/PR 67.071 
Procurador Municipal 

Praça Angelo Mezzomo, s/n° - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 
Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: gabinete@coroneivividaPpr.gov.br 	 CORONEL VIVIDA 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N2 108/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO N2  20512022 

LICITAÇÃO PARA AMPLA CONCORRÊNCIA 

MODO DE DISPUTA "ABERTO e FECHADO" 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
LUMINÁRIAS DE LED E ACESSÓRIOS, PARA 
SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO 
PERÍMETRO URBANO, PARA ATENDER A SECRETARIA 
DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO. 

DATA: 21/11/2022 

ABERTURA: 09/12/2022 
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 108/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO N2  205/2022 

LICITAÇÃO PARA AMPLA CONCORRÊNCIA 

1. PREÂMBULO 

1.1. O MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, por meio do Presidente da Comissão Permanente 

de Licitação, iuliano Ribeiro, designado pela Portaria n 2  20 de 19 de maio de 2022, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar o processo licitatório na 

modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, sob o n° 108/2022, do tipo menor preço, 

POR LOTE, que no dia 09 de dezembro de 2022, às 08:00 (oito) horas, estará abrindo as 

propostas de preços e que às 09:30 (nove horas e trinta minutos), estará abrindo a sala de 

disputa de preços, através do endereço eletrônico www.bll.org.br , destinada a realização de 

licitação para o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED E ACESSÓRIOS, PARA SUBSTITUIÇÃO DA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PERÍMETRO URBANO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE 
OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO, conforme especificações estabelecidas neste Edital e 

demais anexos. 

1.2. O procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica à 

modalidade Pregão, sob a égide da Lei Federal n 2  10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 

Municipal n 2  1.708 de 18 de setembro de 2003, Decreto Municipal n 9  3262 e 3263 de 28 de 

setembro de 2006, Lei Complementar Federal n 2  123 de 14 de dezembro de 2006, Lei 

Complementar Municipal n 2  18 de 20 de dezembro de 2007, Lei Complementar n 2  147, de 7 

de agosto de 2014 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal n 2  

8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Federal n 2  10.024/2019, bem como as 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 23/11/2022, a partir das 08h00min. 

TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 09/12/2022, às 08h00min. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09/12/2022, após às 08h00min. 

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 09/12/2022, às 09h30min, 

LOCAL: www.bll.org.br  - "Acesso Identificado" 

1.3. A apresentação da proposta leva a participante a aceitar e acatar todas as normas 

contidas no presente Edital e será considerada evidencia que o produto e/ou serviço 

ofertado atende integralmente ao descritivo exigido neste edital. 
1.4. O inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente (em mídia 
digital) junto a Divisão de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal de Coronel Vivida, 

no horário de expediente, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, na 

Praça Angelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, ou 

Praça Angelo Mezzomo, s/n2 - 85550-000 - coronel Vivida - Paraná 
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através dos sites: www.coronelvivida.pr.gov.br  / www.bll.org.br . Demais informações, 

telefones: (46) 3232-8300/8304/8331, e-mail: licitacaotcoronelvivida.pr.gov.br  

2. DO OBJETO 

2.1. A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED E ACESSÓRIOS, PARA 

SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PERÍMETRO URBANO, PARA ATENDER A 

SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO. 

2.2. Será utilizado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

"ABERTO e FECHADO", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, 

com lance final e fechado nos termos deste Edital. 

3. DO VALOR MÁXIMO TOTAL 

3.1. O valor máximo total admitido para a presente licitação é de R$ 1.712.884,00 (um 

milhão setecentos e doze mil oitocentos e oitenta e quatro reais), observado o valor 

máximo admitido para o LOTE e itens, conforme especificado no Anexo 1 do presente edital. 

3.1.1. A disputa será realizada pela unidade LOTE, podendo, se for o caso, ser utilizado a 

disputa simultânea de até 10 lotes, já previsto no sistema eletrônico, devendo a empresa 

acessar o sistema utilizando sua chave/senha por meio do endereço: www.bll.org.br  

4. DA JUSTIFICATIVA: 

4.1. A justificativa para a realização deste processo encontra-se no item 2 e 3 do Termo de 

Referência - Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 

S. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

5.1. O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 

mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases 

através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) da BLL. 

5.1.1. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser 

esclarecida pela Bolsa de Licitações do Brasil - BLL, através do telefone (41) 3097-4600 

ou e-mail coritatobII.org.br . 

5.2. Poderão participar deste Pregão: 

5.2.1. Quaisquer empresas interessadas que se enquadrem no ramo de atividade 

pertinente ao objeto da licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto 

à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos. 

5.3. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 

próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições previstas neste 

Praça Angelo Mezzomo, s/nQ - 85550-000 - coronel Vivida - Paraná 
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Página 3 de 51 



çí. 

	o 
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

Edital, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 

conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

5.4. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 

próprio do sistema eletrônico o tipo de empresa que o fornecedor representa 

(ME/EPP/OE/COOP). Essa informação é importante para o tratamento diferenciado aplicado 

às micro e pequenas empresas e cooperativas. 

5.5. Não poderão participar direta ou indiretamente deste Pregão: 

a) Interessados que se enquadrem nas vedações previstas no art. 16 da lei estadual 

paranaense n. 2  15.608/2007; 

b) Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste 

pregão; 

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

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR, conforme inciso III do artigo 150 da Lei Estadual 

Paranaense n. 2  15.608/2007; 

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

de igual sanção imposto por órgão ou entidades do Estado, nos termos do artigo 155 da 

Lei Estadual Paranaense n 2  15.608/2007; 

e) Empresas impedidas de licitar e contratar no âmbito do Estado do Paraná conforme Lei 

Federal n. 2  10.520/02, artigo 72 ;  
f) Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública 

Federal, Estadual, Municipal, Direta e Indireta com fulcro no inciso IV do artigo 150 da Lei 

Estadual Paranaense n. 2  15.608/07 ou no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n. 2  

8.666/1993; 

g) Empresa que se encontre sob falência, dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial; 

h) Consórcio de empresas, sob nenhuma forma; 

i) Após receber a documentação de habilitação das licitantes vencedoras, a equipe de 
apoio fará consulta por meio eletrônico junto ao sítio do Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná- https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/Consultarlmpedidos.aspx  
e 	no 	sítio 	da 	Controladoria 	Geral 	da 	União 	- 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/

ceís, verificando se a mesma foi 

declarada inidônea por algum ente público, caso seja comprovado tal ato, a mesma 
estará impossibilitada de licitar ou contratar com a Administração Pública, e havendo 
necessidade, será juntada cópia do processo administrativo do ente público que 
declarou a licitante inidônea junto ao processo em epígrafe; 
j) Aquelas que tenham incompatibilidade negocial com o município, nos termos da 

Constituição Federal e da Lei Federal n 2  8.666/93, bem como conforme interpretação do 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

5.6. A participação neste certame importa ao licitante o conhecimento de todas as condições 
estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas 

administrativas e técnicas aplicáveis. 

Praça Angelo Mezzomo, s/nQ - 85550-000 - coronel Vivida - Paraná 
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6. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

6.1. Conforme Art. 23 do Decreto Federal n 9  10.024/2019, os pedidos de esclarecimentos 

referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, até 03 (três) dias úteis 

anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, através do e-

mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br  ou por meio eletrônico, em campo especifico da 
plataforma BLL. 

6.1.1. Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de esclarecimentos verbais quanto ao 

Edital. 

6.1.2. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais 

aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

6.1.3. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

6.2. Conforme previsto no art. 24 do Decreto Federal n 2  10.024/2019, Qualquer pessoa 

poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no 

edital, até 3 dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, através de e-

mail no endereço eletrônico: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br  ou por meio eletrônico, em 
campo especifico da plataforma BLL, no prazo mencionado. 

6.2.1. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no 

prazo de 2 dias úteis, contado do data de recebimento da impugnação. 

6.2.2. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

6.2.3. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para 

realização do certame. 

6.2.4. As impugnações enviadas intempestivamente serão desconsideradas. 

7. DO CREDENCIAMENTO 

7.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal 

e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no site www.bll.org.br . 

7.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da 

licitante ou de seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

7.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 

provedor do sistema ou ao Município de Coronel Vivida - PR responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

7.4. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

Praça Angelo Mezzomo, s/nQ - 85550-000 - coronel Vivida - Paraná 
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acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para 

imediato bloqueio de acesso. 

7.5. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 

no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

8. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA 

8.1. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 

no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

8.2. Incumbirá ainda à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão. 

8.3. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da licitante e 

subsequente encaminhamento da Proposta de Preço e dos Documentos de Habilitação 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até às 08h00min do dia 09 de dezembro de 
2022 (Horário de Brasília). 

8.3.1. Serão consideradas inválidas as propostas e os documentos de habilitação 

apresentados por quaisquer outros meios. 

8.3.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 12 da Lei Complementar n. 2  123/2006 e alterações. 

8.4. Como requisito para a participação no Pregão, a licitante deverá manifestar, em campo 

próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 

habilitação previstas neste Edital. 

8.5. Até a data e hora previstas neste Edital, a Licitante poderá acessar o sistema eletrônico 

para retirar, alterar ou complementar a proposta formulada. A partir do início da sessão 

pública, não poderão ser alteradas ou retiradas as propostas formuladas. 

8.6. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de preenchimento 

do campo próprio existente no sistema BLL, sendo obrigatório o 

preenchimento do "VI Unitário" (valor unitário) e da "Marca" de cada item 

cotado, sendo que o valor total do lote será preenchido automaticamente 

pelo sistema BLL. 

8.6.1. Considerando que a disputa é por lote, a empresa deverá cotar todos 

os itens do Cote, sob pena de desclassificação. 

Praça Angelo Mezzomo, s/n 2  - 85550-000 - coronel vivida - Paraná 
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8.6.2. Visando a não identificação do licitante que possua marca própria ou 

fabricação própria na disputa eletrônica, o mesmo deverá indicar os termos 

"marca própria" ou "fabricação própria" na planilha existente no sistema 

BLL, sob pena de desclassificação. A indicação dos termos "marca própria" 

ou "fabricação própria" somente será aceita na proposta inicial. Caso a 

empresa seja vencedora, na proposta adequada ao lance vencedor, deverá 

apresentar a marca do produto. 

8.7. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital. 

8,7.1. EM CASO DE DIVERGÊNCIA, EM RELAÇÃO AO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL E 

NO PORTAL BLL, PREVALECERÁ O DESCRITIVO DO EDITAL. 

8.8. A proposta comercial, neste momento, não deverá conter dados que identifiquem a 

Licitante. Não deverá ser anexado juntamente com a proposta qualquer documento de 

habilitação que identifique a empresa, sob pena de desclassificação. Os documentos de 

habilitação devem ser inseridos no local apropriado. 

8.9. SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA INICIAL QUE: 
8.9.1. IDENTIFICAR A EMPRESA, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL, SUBITEM 8.8. 

8.10. Os documentos que compõem a habilitação do licitante melhor classificado somente 

serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

8.11. A HABILITAÇÃO DO LICITANTE SERÁ AFERIDA POR INTERMÉDIO DOS SEGUINTES 
- 	 DOCUMENTOS (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO): 

8.11.1. A documentação de habilitação deverá ser inserida na plataforma eletrônica 
antes da abertura da sessão pública, a qual será utilizada para apuração quanto a 
habilitação da empresa que apresentou o menor lance. Deverão estar inseridos na 

plataforma eletrônica os seguintes documentos: 

OBS: A empresa que for participar em mais de um lote deverá anexar na 
plataforma eletrônica, os documentos de habilitação em cada um dos lotes 
cotados, antes da abertura da sessão. 

8.11.1.1. Da Habilitação Jurídica: 

a) Registro comercial, para empresa individual; 
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova do 

registro de ata de eleição da diretoria em exercício (Registro Civil das pessoas Jurídicas) 

de investidura ou nomeação da diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

e) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação 

ficará 	condicionada 	à 	verificação 	da 	autenticidade 	no 	sítio 

www.rortaldoemoreendedor.gov.br . 

8.11.1.2. Da Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), retirado via Internet 

no máximo 90 (noventa) dias antes da data de abertura deste, de acordo com a Instrução 

Normativa da SRF n2 200 de 13 de setembro 2002); 

b) Prova de Regularidade de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, mediante a apresentação de certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa 

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

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

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

tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a' a "d" do parágrafo 

único do artigo 11 da Lei Federal n. 2  8.212/1991; 

c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de 

Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa em relação a tributos estaduais, expedida pela 

Secretaria da Fazenda Estadual, do Estado sede da licitante; 

d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa 

de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa em relação a tributos Municipais, expedida 

pela Prefeitura do Município sede da licitante; 

e) Prova de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado de Regularidade Fiscal 

(CRF), expedida pela Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br ) ou do documento 

denominado "Situação de Regularidade do Empregador", com prazo de validade em vigor 

na data marcada para abertura dos envelopes e processamento do Pregão; 
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f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n 2  5.452, de 
12 de maio de 1943, com validade igual ou posterior à data prevista para a abertura desta 

Licitação (www.tst. jus. br/certidao).  

8.11.1.3. Da Qualificação Técnica: 

a) Certidão de registro de Pessoa Jurídica (proponente) expedida pelo Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia - CREA, dentro de seu prazo de validade ou Certidão de 
registro de Pessoa Jurídica (proponente) expedida pelo Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo - CAU, dentro de seu prazo de validade ou Certidão de registro de Pessoa 
Jurídica (proponente) em Conselho, o qual, comprove a competência na área do objeto 
desta licitação, dentro do seu prazo de validade junto com a documentação que 

demonstre as atribuições deste conselho; 

b) Certidão de registro de Pessoa Física do profissional que irá atuar na qualidade de 

R e s ponsável Técnico, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - 

CREA, dentro de seu prazo de validade ou Certidão de registro de Pessoa Física do 

profissional que irá atuar na qualidade de Responsável Técnico, expedida pelo Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro do prazo de validade ou Certidão de registro 
de Pessoa Física do profissional que irá atuar na qualidade de Responsável Técnico, 

expedida por Conselho, o qual, comprove a competência na área do objeto desta 
licitação, dentro do seu prazo de validade junto com a documentação que demonstre as 

atribuições deste conselho e profissionais; 

c) Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico-Operacional 
(Pessoa Jurídica), expedido por pessoa jurídica de direito público ou direito privado, 

compatível com o item de maior relevância técnica e valor significativo (item 01), neste 

atestado deverá comprovar a execução do serviço descrito no item 01, com quantidade 

mínima de 25%. 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

01 1 	Fornecimento e Instalação de Luminárias 375 UNIDADES 

c.1)Para a comprovação da quantidade exigida é possível a soma de até 03 (três) 

atestados. 

c.2)Caso não apresente o atestado, o mesmo será inabilitado. 

c.3) Este(s) atestado(s) deverá (ão) ser emitido(s) em nome da empresa, 
indevendentemente do oro fissional resoonsável técnico (alínea d) 
c.4) O(s) atestado(s) deve(m) conter o nome, endereço e telefone do contato 

atestador, ou qualquer outro meio com o qual o licitador possa valer-se para manter 
contato com a pessoa declarante. 
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Observação: 
* Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que 

limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do 
objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de 

quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo 
essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser 

executado. (Súmula 26312011- TCU) 

d) Deverá ser comprovado vínculo entre o(s) responsável(is) técnico(s) e a empresa, seja na 

qualidade de sócio, através da cópia do contrato social ou ata de assembleia; como 

funcionário, através de cópia do livro de registro de funcionários e cópia da carteira de 

trabalho contendo as respectivas anotações de contrato de trabalho, constando a admissão 

até a data de abertura do presente edital; ou como contratado, por meio de contrato, ou 

ainda certidão de registro de pessoa jurídica em nome da proponente, onde conste o nome 

dos profissionais no quadro técnico, neste último caso podendo valer-se da mesma Certidão 

elencada na alínea "a", não sendo necessário apresentação de cópia do mesmo documento, 

desde que cumpra as demais exigências solicitadas. 

Observações: 
* Os documentos solicitados nas alíneas "a, b e c", devem, manter correspondência em 

relação aos conselhos e os profissionais. Exemplos: sendo a empresa registrada no CREA o 
profissional responsável técnico deverá ser do CREA ou sendo a empresa registrada no CAU o 

profissional responsável técnico deve ser do CA U. Da mesma forma o Atestado de 
Capacidade Técnico Profissional deve ser do profissional com vinculo demonstrado com a 

empresa e pertencente ao conselho de classe em que a empresa estiver registrada. 
* Considerando o Acórdão n2 135712018 - TCU - Plenário, que apoiando-se em julgamento 

exarado no Acórdão n 2  212612016 - TCU - Plenário, que fixou que: 
"É ilegal a exigência de quitação de anuidades do Crea, para 

' 	 fins de habilitação, pois o art. 30, inciso 1, da Lei 8.66611993 
exige apenas o registro na entidade.' concluiu que: "A 

necessidade de quitação de anuidades do CREA contida no art. 
69 da Lei 5.194166 foi derrogada pela Lei de Licitações (Lei 

8.666193), com a exigência apenas da inscrição na entidade 
profissional competente, devendo se interpretar o sistema 

infraconstitucional à luz dos princípios da ampla concorrência, 
afastando exigências que não sejam indispensáveis." 

8.11.1.4. Das Declarações: 

a) Declaração unificada de idoneidade, cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 

72 da constituição federal, declaração de comprometimento e cumprimento ao art. 92, 

inciso III da lei 8.666/93, da veracidade dos documentos e de ME/EPP (ver modelo 

conforme Anexo II). 
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8.11.1.5. Se, a proposta e as declarações foram assinadas pelo PROCURADOR, deverá 

ser enviada, junto com os documentos de habilitação: 

a) PROCURAÇÃO por instrumento público ou particular, da qual conste poderes 

específicos para representar a empresa diante a administração pública municipal, 

podendo praticar todos os atos pertinentes ao certame (ver modelo conforme Anexo III). 

8.12. A documentação deverá estar dentro do prazo de validade na data prevista para a 

abertura das propostas deste Edital (data de emissão/expedição e validade), e em nenhum 

caso será concedido prazo para apresentação de documentação que não foram anexados na 

plataforma eletrônica, bem como não será permitida documentação incompleta, protocolo 

ou quaisquer outras formas de comprovação que não sejam as condições exigidas neste 

Edital. Não serão aceitas certidões que contenham ressalvas de que "não são válidas para 

fins licitatórios." 

8.12.1. Independente da ordem de classificação, todas as licitantes deverão estar com a 

documentação em dia na data da licitação (no caso das ME, EPP e MEl, mesmo que 

vencida a data de validade dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista). 

8.13. Serão aceitas apenas as cópias legíveis, não sendo aceitos documentos cujas datas 

estejam esmaecidas, ilegíveis ou rasuradas. 

8.14. Os documentos exigidos valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse 

prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

8.15. Em nenhuma hipótese será concedida prorrogação de prazo para apresentação dos 

documentos exigidos para a habilitação, com exceção ao disposto no art. 43 da Lei 

Complementar 123/2006. 

8.16. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, 

mesmo que esta apresente alguma restrição. 

8.16.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista, 

será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por 

igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa. 

8.17. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação dos 

documentos para habilitação. 
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9. DA ABERTURA DA SESSÃO 

9.1. A partir das 08h00min do dia 09 de dezembro de 2022 terá início à sessão pública do 

Pregão Eletrônico n 2  108/2022, com a abertura das propostas de preços recebidas e, após 

análise, início da etapa de lances, prevista para as 09h30min, conforme Edital. 

9.2. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

9.3. Aberta a sessão, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará 

aquelas que não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, 

sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, 

ou que identifiquem o licitante*. 

* É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES 
NO SISTEMA, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO 
DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO (Decreto Federal n 2  
10.024/1 9, art. 30). 

9.3.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

9.4. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

9.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão pública será automaticamente transferida 

para o primeiro dia útil subsequente, no horário estabelecido neste Edital, desde que não 

haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

10. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

10.1. Para o objeto licitado, haverá a disponibilização do sistema para a formulação de 

lances pelas Licitantes, cujos procedimentos são explicitados nos subitens a seguir, tendo 

por amparo legal aqueles previstos no Decreto Federal n 2  10.024/2019. 

10.2. Após a fase de "Classificação das Propostas", o Pregoeiro dará sequência ao processo 

de Pregão, passando para a fase da "Sessão Pública de Lances", da qual só poderão 

participar as proponentes que tiveram suas propostas classificadas na fase anterior. 

10.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e 

as licitantes. 
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10.4. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento e do 

valor consignado no registro. 

10.4.1. Os lances serão ofertados pelo VALOR TOTAL DO LOTE. 

10.5. A licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado no sistema. 

10.6. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

10.7. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO 

E FECHADO", em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final 

e fechado. 

10.8. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, 

findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

10.9. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para 

que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por 

cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, 

o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

10.9.1. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste subitem, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 03 

(três), oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso 

até o encerramento deste prazo. 

10.10. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará 

os lances segundo a ordem crescente de valores. 

10.10.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

subitens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que as demais licitantes, até 

o máximo de 03 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado 

em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

10.11. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhuma licitante classificada na etapa de lance fechado 

atender às exigências de habilitação. 

10.12. Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

10.13. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante. 
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10.14. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos 

lances. 

10.15. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo 

superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos 

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

10.16. Para fins de cumprimento ao disposto no art. 44 da Lei Complementar 123/2006, as 

licitantes deverão informar no início da sessão pública se estão enquadradas como 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 

10.16.1. As licitantes deverão informar apenas se estão, ou não, enquadradas na condição 

de microempresa e empresa de pequeno porte. Portanto não poderão identificar-se pela 

razão social, nome fantasia ou quaisquer outras informações não pertinentes ao 

solicitado. 

10.17. Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados 

errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances. 

10.18. Ao finalizar a etapa dos lances, o sistema automaticamente avaliará se existem 

microempresas e/ou empresas de pequeno porte (MEs e/ou EPPs) participando do lote(s) do 

pregão. Se estas forem encontradas, então o sistema verificará se o preço por elas ofertado 

é até 5% (cinco por cento) maior do que a da melhor empresa previamente classificada, 

desde que esta não seja urna ME ou EPP. Terá o direito de ofertar o primeiro lance do 

desempate, a ME ou EPP que estiver com o preço imediatamente abaixo da primeira 

empresa previamente classificada. O lance ofertado deve ser obrigatoriamente menor que o 

lance ofertado pela empresa previamente classificada. O fornecedor terá no máximo 5 

(cinco) minutos para ofertar o lance. Se assim não o fizer, então o sistema passará para a 

próxima ME ou EPP melhor classificada, desde que esta atenda aos critérios da LC 123/06. 

10.18.1. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas ou 

Empresas de Pequeno Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos § § 12 e 

2, do art. 44, da Lei Complementar n 2  123/2006, será realizado sorteio entre elas para 

que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

10.18.2. Na hipótese da não apresentação de proposta conforme itens anteriores, será 

vencedora a empresa que apresentar a menor proposta na fase da disputa de preços. 

10.19. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o 

encerramento da etapa de lances, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da 

aceitação do lance de menor valor. As licitantes terão 02 (duas) horas úteis, contados da 
solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos 
documentos complementares, adequada ao último lance ofertado para o e-mail 

Praça Angelo Mezzomo, s/nQ - 85550-000 - coronel vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br  
Página 14 de 51 



W 	o 

/E(p/ 

Q ) 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

fernandocoroneIvivida.pr.gov.br 	com 	cópia 	para 	o 	e-mail 

licitacaocoronelvividagmail.com . 

O não envio da proposta e se necessário documentos complementares via e-mail no 
prazo estabelecido implicara na inabilitação do licitante. Após o envio do e-mail, o 

responsável pelo envio deverá entrar em contato com o Pregoeiro para confirmar o 

recebimento do e-mail e do seu conteúdo. O Pregoeiro não se responsabilizará por e-

mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtudes de problemas no 

servidor ou navegador, tanto do município quanto do emissor. 

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

11.1. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço 

por LOTE, na análise da proposta de preços, será verificado o atendimento de todas as 

especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

11.2. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o Pregoeiro divulgará o resultado de 

julgamento da Proposta de Preço. 

11.3. As propostas que apresentarem preços irrisórios, que impedirem o caráter competitivo 

do certame, que se mostrarem inexequíveis, que não espelharem o custo real do 

fornecimento ou que não atenderem as normas deste Edital, serão desclassificadas. 

11.4. Não serão aceitos valores cotados com mais de 02 (duas) casas decimais após a vírgula, 

e, obrigatoriamente, estes números deverão ser superiores a zero. 

11.4.1. Considerando que a disputa é pelo valor total do lote, caso o valor total do 

vencedor dividido pela quantidade possua mais de duas casas após a virgula, será 
solicitado ao licitante vencedor para reduzir o valor total proposto, para o unitário 

- 	 fechar com duas casas após a virgula. 

11.5. A presente licitação é destinada a participação de empresas de qualquer porte. 

11.6. Na hipótese de empate, nos casos de não haver lances, após a etapa competitiva, a 

proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. 

11.7. A classificação e o julgamento das propostas são atos exclusivos do Pregoeiro, podendo 

desclassificar as propostas em desacordo com este Edital ou ainda, que se revelarem 

manifestamente inexequíveis, por fatos comprovados durante o processo de seleção. 

11.8. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, se o licitante desatender às 

exigências da fase de habilitação ou se houver recusa da primeira classificada em confirmar 
sua proposta, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta, ou lance que atenda às normas do Edital. 
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11.9. Ocorrendo as situações previstas no item anterior, o pregoeiro poderá negociar com o 

licitante posteriormente classificado para que seja obtido preço melhor. 

11.10. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

11.11. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas de caráter formal que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

12. ENVIO DOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO, APRESENTAÇÃO DA 
PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA 

12.1. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro convocará o licitante detentor da melhor 

oferta do lote, devendo este, encaminhar no prazo de 02 (duas) horas úteis para o e-mail 
fernandocoronelvivida.pr.gov.br  com cópia para o e-mail 
licitacaocoroneIvividagmaiI.com , a PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA, em conformidade 
com o último lance ofertado. 

O não envio da proposta de preços via e-mail no prazo estabelecido implicara na 

desclassificação do licitante. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá 

entrar em contato com o Pregoeiro para confirmar o recebimento do e-mail e do seu 

conteúdo. O Pregoeiro não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, 

não forem recebidos em virtudes de problemas no servidor ou navegador, tanto do 

município quanto do emissor. 

12.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, 

folhetos ou propostas, encaminhadas por meio eletrônico, ou se for o caso, por outro meio e 

prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, 

sob pena de não aceitação da proposta. 

12.21. Poderão ser solicitados também, documentos de habilitação complementares, 

necessário a confirmação daqueles exigidos em edital e já apresentados, nos termos do 

item 8.11 deste Edital, dentro do prazo estabelecido no item 12.1. 

12.2.2. O prazo estabelecido para envio, caso seja necessário, de documentos de 

habilitação complementares, poderão ser prorrogados pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita 

pelo Pregoeiro. 
12.2.3. Encerrado o prazo determinado, sem que os documentos complementares 

tenham sido enviados ou a documentação esteja incompleta, o licitante terá sua proposta 

recusada. 
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12.3. A Proposta de Preços ATUALIZADA do licitante vencedor deverá conter os seguintes 

elementos: 

a) Razão social da proponente, endereço e CNPJ; 

b) Número do Pregão; 

c) Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações 

deste Edital, sob pena de desclassificação do LOTE se considerado incompleto ou que 

suscite dúvida; 

d) Valor proposto, em moeda corrente nacional, considerando até 02 (dois) algarismos 

após a vírgula, devendo o mesmo incluir as despesas necessárias para a execução do 

objeto da presente licitação; 

e) Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, sendo que as propostas que 

omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas 

como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias consecutivos; cujo prazo não se confunde 

com o prazo de execução dos serviços, onde a proposta vencedora terá seus preços 

assegurados durante a validade da ata de registro de preços. 

g) MARCA dos produtos cotados, sob pena de desclassificação; 

12.3.1. A proposta deverá ser redigida com clareza, sem emendas, rasuras ou borrões, 

acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo representante legal da 

empresa (se Procurador acompanhado da respectiva Procuração, se não tiver sido 

enviada com os documentos de habilitação). 

12.3.2. Se, no prazo para o encaminhamento da proposta, a vencedora, enviar a proposta 

atualizada com algum erro passível de correção, esta, poderá corrigi-Ia. 

12.4. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, fretes e carretos, e quaisquer outros 

que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens de forma que o objeto do 

certame não tenha ônus para o Município de Coronel Vivida. 

12.5, Não serão consideradas as propostas com alternativas, devendo as licitantes se 

limitarem às especificações deste Edital. 

12.6. A apresentação da proposta por parte do licitante significa o pleno conhecimento e sua 

integral concordância e adesão para com as cláusulas deste edital e seus respectivos anexos. 

12.7. Serão desclassificadas aquelas propostas que: 

12.7.1. Não atenderem às exigências do presente Edital e seus anexos, sejam omissas, 

apresentem irregularidades ou defeitos, capazes de dificultar o julgamento, bem como 

aquelas que apresentem quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital, ou 

preços e vantagens baseados nas ofertas das demais licitantes. 
12.7.2. Identificaram a empresa. 
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12.8. Decorrido o prazo da validade da proposta, sem convocação para a contratação, ficam 

os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

12.9. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de 
suas propostas. 

12.10. Conforme previsto no termo de referencia, os requisitos mínimos obrigatórios, serão 

analisados pelo Contratante mediante demonstração técnica dos licitantes vencedores, 
bem como apresentação de 01 (uma) amostra (luminárias de LED) para análise e verificação 

de atendimentos às respectivas Especificações Técnicas (ANEXO 1) e as funcionalidades 
previstas e exigidas pelo Edital, e os seguintes documentos: garantia mínima de 06 (seis) 
anos, assinada pelo fabricante do produto em carta personalizada com o nome do 
município, e que não estejam em conformidade com as exigências da ABNT - Associação 
Brasileira de Normas Técnicas e INIVIETRO e também da COPEL - Companhia Paranaense 
de Energia, ou não atender Especificações Técnicas (ANEXO 1). Tais documentos e amostras 

serão solicitados pelo Pregoeiro, após a apresentação da proposta de preços atualizada 
adequada ao lance vencedor. Fica definido o prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após a 
solicitação do Pregoeiro para a apresentação das amostras e documentos. 

12.11. Será designada pela Administração Municipal os técnicos para acompanhar e avaliar a 

apresentação das especificações mínimas e documentos exigidos, a qual emitirá parecer sob 

o atendimento ou não a todas as especificações mínimas exigidas no edital. 

12.12. O descumprimento de qualquer dos itens e a impossibilidade de fornecer os 

equipamentos ou documentos no ato da demonstração técnica, ensejará na desclassificação 
da concorrente. 

12.13. A licitação ficará suspensa no sistema eletrônico após a solicitação da amostra. Será 
comunicado no sistema eletrônico a data de retorno para divulgação do resultado da 
demonstração técnica e prosseguimento do certame. Caso a licitante vencedora tenha 
apresentado toda a documentação, proposta e demonstração técnica corretas, será 
alterada a situação do lote para declarado vencedor, sendo aberto o prazo para 
manifestação de intenção de recursos previsto no item 14, subitem 14.1. Caso a licitante 
vencedora não tenha cumprido algum dos requisitos do edital, a mesma será 
desclassificada/inabilitada, sendqçonvocada apróxima classifçda. 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO 

111. As certidões/documentos expedidas pela Internet e que possuam código para 

averiguação, estão condicionadas à verificação de sua autenticidade nos sites de cada órgão 
emissor. 

13.2. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar dentro dos respectivos 
prazos de validade. 
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13.3. Não serão aceitos documentos em forma de 'FAX ou equivalente' e nem a 

apresentação de protocolo ou comprovantes de pagamento em substituição a documento 

solicitado como definitivo. 

13.4. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados deverão estar: 

a) em nome do licitante, com número do CNPJ e endereço respectivo. 

b) em nome da sede (matriz), se o licitante for à sede (matriz). 

c) em nome da filial, se o licitante for à filial, salvo aqueles documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da sede (matriz). 

13.5. A falta de quaisquer documentos ou o descumprimento das exigências previstas nos 

subitens anteriores implicará a INABILITAÇÃO do licitante e sua consequente exclusão do 

processo. 

13.6. Havendo superveniência de fato impeditivo, fica o licitante obrigado a declará-lo, sob 

as penalidades legais cabíveis. 

13.7. Após a análise da proposta de menor preço, comprovado o atendimento às exigências 

fixadas neste Edital e aos requisitos da habilitação, o licitante será declarado vencedor. 

14. DOS RECURSOS 

14.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente, a intenção de interpor recurso, por meio do próprio sistema, no prazo 
máximo de 20 (vinte) minutos, imediatamente posteriores à declaração do vencedor da 

disputa pelo Pregoeiro. Tal manifestação terá que conter a síntese das razões que o 

motivaram, sendo obrigatório a apresentação das razões ao Pregoeiro, no prazo de até 03 
(três) dias úteis, a contar da data de manifestação e devidamente protocolados na 

Prefeitura Municipal, localizada na Praça Angelo Mezzomo, s/n, Centro ou através do e-mail 

licitacao@coronelvivida.pr.gov.br , no horário compreendido entre 08:00 a 17:00 horas nos 

dias úteis. A licitante desclassificada antes da fase de disputa também poderá manifestar a 

sua intenção de interpor recurso desta forma. 

14.1.1. O prazo para manifestação da intenção de recorrer da decisão do pregoeiro 
iniciará logo após a habilitação das licitantes e será informado via chat, ficando sob 
responsabilidade das licitantes o acompanhamento das operações no Sistema 
Eletrônico. 

14.2. Na hipótese do item 141, ficam os demais participantes intimados a apresentar 

contrarrazões, em igual prazo, que começará a correr ao término do prazo do recorrente. 

14.3. Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para 
tanto, o pregoeiro examinará o recurso e contrarrazões, podendo reformar sua decisão ou 

encaminhá-lo, devidamente informado à autoridade competente para decisão. 

Praça Angelo Mezzomo, s/nQ - 85550-000 - coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br  

Página 19 de 51 



Fis 00,0 

 o  

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 	

:; 44) 

14.4. O acolhimento de recurso, ou a reconsideração do Pregoeiro, importará a invalidação 

apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

14.5. O acolhimento do recurso, pela autoridade competente, implicará, tão somente, na 

invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

14.6. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 

direito de recorrer, a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o 

encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

14.7. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

14.8. Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o Pregoeiro terá até 05 (cinco) 

dias úteis para: 

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

prazo estabelecido; 

14.8.2. Motivadamente, reconsiderar a decisão; 

14.8.3. Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente; 

14.9. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para 

determinar a contratação. 

14.10. Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 

encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação. 

14.11. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala 

da Comissão Permanente de Licitação do Município de Coronel Vivida - Estado do Paraná, à 

Praça Ângelo Mezzomo, s/n 2 , centro, Coronel Vivida-PR, durante os dias úteis, das 08:00h 

(oito horas) às 12:00h (doze horas) e das 13:00 h (treze horas) às 17:00h (dezessete horas). 

15. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

15.1. A adjudicação ao licitante vencedor será realizada sempre que não houver 

manifestação dos participantes no sentido de apresentar recurso. 

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

mesmos. 

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

podendo ser efetuada após a adjudicação ou depois de decididos os recursos, confirmada a 
regularidade de todos os procedimentos adotados. 

15.4. A autoridade competente: 
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15.4.1. Deverá anular o presente Pregão, de ofício ou por provocação de terceiros, 

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

15.4.2. Poderá revogar o presente Pregão, a seu juízo, se for considerada inoportuna ou 

inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 

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

Administração, ressalvado o disposto no artigo 59, parágrafo único, da Lei Federal n 2  
8.666/93. 
15.4.4. A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos 

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

produzidos. 

16. DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

16.1. Homologado o resultado da licitação pela autoridade competente, o Município 

convocará o licitante vencedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar a ata de 

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

previstas neste edital e das demais sanções no art. 81 da Lei Federal n 2  8.666/93. 

16.1.1. Caso, a empresa vencedora, Pessoa Jurídica, seja sediada em outra jurisdição e, 

consequentemente, inscrita no CREA, CAU ou outro conselho do Estado do proponente, 

deverá apresentar, para assinatura da ata de registro de preços, visto junto apCREA,CAU 
ou outro conselho do Estado do Paraná. 

16.1.2. Caso, o profissional da empresa vencedora, Pessoa Física, seja sediada er1.7f? 

jurisdição e, consequentemente, inscrita no CREA, CAU ou outro cons&ho em Estado do 

proponente, deverá apresentar, para assinatura da ata de registro de preços, visto junto 
ao CREA, CAU ou outro conselho do Estado do Paraná. 

16.1.3. O Município de Coronel Vivida designará um gestor e fiscal para acompanhar a 

execução das obrigações contratuais. 

16.1.4. A ata de registro de preços deverá ser assinada pelo representante legal da 

empresa ou seu preposto habilitado. 

16.1.5. O responsável pela empresa ou seu preposto habilitado, deverá assinar a ata de 

registro de preços na Divisão de Licitações do Município de Coronel Vivida ou quando 

enviada via e-mail à empresa, a qual, deverá providenciar a assinatura do responsável, ou 

preposto habilitado, para posterior encaminhamento ao Município de Coronel Vivida. 

16.2. O Município de Coronel Vivida, poderá, quando o convocado não assinar a ata de 

registro de preços no prazo e condições estabelecidos no item 16.1., convocar os 

proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para negociar diretamente com a 

proponente melhor classificada, de conformidade com o presente edital, ou revogar a 

licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei Federal n 2 8.666/93. 

16.3. O prazo de que trata o item 16.1. poderá ser revisto nas hipóteses e forma a que 

alude o art. 57, §§ 1 2  e 2, da Lei Federal n2  8,666/93, desde que ocorra motivo justificado 
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pela detentora, aceito pelo município. 

16.4. Farão parte integrante da ata de registro de preços o presente edital e seus anexos, 

bem como os documentos constantes do processo e que tenham servido de base para a 

presente licitação e para a formulação da ata de registro de preços. 

16.5. A ata de registro de preços se regerá pelas cláusulas e disposições nele constantes, 

pelas demais disposições constantes do presente edital, pelas disposições contidas na Lei n 
8.666/93, bem como pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie do objeto da 

presente licitação, por mais especiais que sejam e mesmo que no Edital ou na minuta da ata 

de registro de preços não mencionados. 

17. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

17.1. As obrigações do contratante estão detalhadas no item 6 do Termo de Referência - 
Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 

18.1. As obrigações da detentora estão detalhadas no item 7 do Termo de Referência - 

Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 

19. DA SUBCONTRATAÇÃO 

19.1. As condições para a subcontratação estão detalhadas no item 8 do termo de Termo de 

Referência - Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 

20. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

20.1. As condições de execução e critério de aceitação dos serviços estão fixadas 

detalhadamente no item 9 do Termo de Referência - Anexo 1 do presente e devem ser 

rigorosamente observadas pelas partes. 

21. DA FORMA DE PAGAMENTO 

21.1. A forma de pagamento está detalhada no item 11 do Termo de Referência - Anexo 1 do 

presente e devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 

22. DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

22.1. Os recursos para assegurar o pagamento das obrigações constantes neste Edital 
correrão por conta das dotações orçamentarias vigentes de cada departamento e conforme 

abaixo: 
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ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃOE URBANISMO 
UNIDADE: 01— DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e eletrônico 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis 

UG 	O/U 	FONTE 	PIA 	 DESCRIÇÃO 	 DESPESA 	DESD. 	NATUREZA 

PRINC. 

00 	08/01 	507 	2.053 	Manutenção da Iluminação Pública 	434 	 2799 	3.3.90.3.26 

- 	 08.001.15.752.0031.2,053 	 4451 	3.3.90.30.24 

Utilizar recursos da COSIP - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública, 

disponíveis na conta corrente específica. 

23. DO REAJUSTE DE PREÇOS E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

23.1. Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados. 

23.2. Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no 

disposto no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93. 

23.2.1. Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem 

álea econômica extraordinária, tampouco fato previsível. 

23.3. Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de 

Protocolo da Prefeitura Municipal. 

23.4. Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham 

todos os documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no 

Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93. 

23.5. Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do 

Termo assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento. 

24. DA REVISÃO DO REGISTRO DE PREÇOS 

24.1. O gestor responsável pela Ata de Registro de Preços deverá acompanhar, 

periodicamente, os preços praticados no mercado para os bens registrados, nas mesmas 

condições de fornecimento, podendo, para tanto, valer-se de pesquisa de preços ou de 

outro processo disponível. 

24.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 

ao preço praticado no mercado, o gestor da Ata de Registro de Preços deverá convocar o 

fornecedor visando à negociação para a redução de preços e a sua adequação ao praticado 

pelo mercado. 

24.2.1. Frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso 

assumido, desde que comprovadamente demonstre a inviabilidade de redução. 
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25. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES 

25.1. Nos termos do Art. 72  da Lei 10.520/02, quem, convocado dentro do prazo de validade 

da sua proposta, não celebrar a ata de registro de preços, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da ata de registro de preços, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 

contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no 

Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 

42 desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, 

na ata de registro de preços e das demais cominações legais. 

25.2. As sanções administrativas serão aplicadas em conformidade com o prescrito na Lei 

Federal n28666/93, e em legislação correlata, podendo ser das seguintes espécies: 

a) Advertência. 

b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou na ata de registro de preços. 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar 

com a Administração. 

d) Declaração de inidoneidade. 

25.2.1. As sanções previstas nos subitens "a", "c" e "d" do item 25.2, poderão ser 

aplicadas cumulativamente com a do subitem "b". 

25.3. A multa imposta a detentora ou licitante, poderá ser: 

a) de caráter moratório, na hipótese de atraso injustificado na entrega ou execução do 

objeto da ata de registro, quando será aplicada nos seguintes percentuais: 

- 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material 

ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida, 

quando o atraso não for superior 30 (trinta) dias corridos. 

II - 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder a alínea 

anterior, até o limite de 15 (quinze) dias, na entrega de material ou execução de 

serviços, calculado, desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor 

correspondente à parte inadimplida, em caráter excepcional, e a critério do órgão 

contratante. 

b) de caráter compensatório, quando será aplicada nos seguintes percentuais 

- 15% (quinze por cento) do valor do empenho em caso de inexecução parcial do 

objeto pela detentora ou nos casos de rescisão da ata de registro de preços, calculada 

sobre a parte inadimplida. 

II - 20% (vinte por cento) sobre o valor da ata de registro de preços, pela sua 

inexecução total ou pela recusa injustificada do licitante adjudicatário em assinar ata 

de registro de preços ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 

estabelecido pela Administração. 
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28.3.1. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir 

do primeiro dia útil seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução da Ata 

de Registro de Preços. 

25.4. A instrução obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla 

defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. 

25.5. Na fase de instrução, o indiciado será notificado pelo gestor da ata de registro de 

preços e terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento do correio 

eletrônico no e-mail, para apresentação da Defesa Prévia, assegurando-se lhe vista do 

processo, e juntada dos documentos comprobatórios que considerar pertinentes à 

fundamentação dos fatos alegados na mesma. 

- 	 25.6. O extrato da decisão definitiva, bem como toda sanção aplicada, será anotada no 

histórico cadastral da empresa e nos sistemas cadastrais pertinentes, quando for o caso, 

além do processo ser apostilado na sua licitação correspondente. 

26. DA RESCISÃO CONTRATUAL E EXTINÇÃO 

26.1. Na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos artigos 77, 78 e 88 da Lei n 

8.666/93, o Município de Coronel Vivida poderá, garantida a prévia defesa, rescindir 

unilateralmente a ata de registro de preços, na forma do artigo 79 do mesmo diploma legal, 

bem como aplicar à detentora as sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n 2  8.666/93. 

26.2. A ata de registro de preços poderá ser rescindido pelos motivos previstos na Lei n 2  

8.666/93. 

26.3. Será automaticamente extinto a ata de registro de preços quando do término do prazo 

estipulado. 

27. DA ANTICORRUPÇÃO 

27.1. As condições anticorrupção estão detalhadas no item 16 do Termo de Referência - 

Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 

28. DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

28.1. As condições quanto a gestão e fiscalização da ata de registro de preços estão 

detalhadas no item 17 do Termo de Referência - Anexo 1 do presente e devem ser 

rigorosamente observadas pelas partes. 

Praça Angelo Mezzomo, s/n 2  - 85550-000 - Coronel vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br  

Página 25 de 51 



o 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 	 (D 
28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

28.1. Referências de Tempo: Para todas as referências de tempo será observado o horário 

oficial de Brasília - DE. 

28.2. As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que a interpretação não viole a lei e não 

comprometa o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

28.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

28.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 

fazê-lo no prazo determinado pelo pregoeiro. O pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o 
original de qualquer documento, sempre que julgar necessário. 

28.5. Será facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase do julgamento, 

promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

inclusive parecer técnico à Secretaria requerente do certame com relação aos 

produtos/serviços cotados, bem como solicitar aos órgãos competentes, elaboração de 

parecer técnico destinado a fundamentar a decisão, 

28.6. O Pregoeiro poderá, ainda, relevar erros formais, ou simples omissões em quaisquer 

documentos, para fins de habilitação e classificação da proponente, desde que sejam 

irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos 

princípios básicos da licitação e não gerem a majoração do preço proposto. 

28.7. Os Documentos remetidos por meio do Sistema BLL, ou que eventualmente tenham 

sido enviados através do e-mail, poderão ser solicitados em original ou cópia autenticada em 

prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 

28.7.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais ou cópia autenticada 

quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

28.7.2. Neste caso, os documentos, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados à 

Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Coronel Vivida, situada na Praça Angelo 

Mezzomo, s/n - Centro, Coronel Vivida (85.550-000), Estado do Paraná, aos cuidados do 

Pregoeiro. 

28.7.3. Considerando o disposto no Art. 32  da Lei n 2  13.726 de 08 de outubro de 2018 

visando a desburocratização e simplificação dos atos e procedimentos administrativos de 

competência do município, se, a empresa optar pela conferência através do agente 
administrativo, caberá a este: 

- reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a 

assinatura com aquela constante do documento de identidade do signatário ou com a 
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assinatura constante do contrato social da empresa, ou estando este presente e 

assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio 

documento; 

II - autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante 

a comparação entre o original e a cópia, atestar a autenticidade; 

III - juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser substituído por cópia 

autenticada pelo próprio agente administrativo. 

28.8. As licitantes devem acompanhar rigorosamente todas as fases do certame e as 

operações no sistema eletrônico, inclusive mensagem via chat, sendo responsável pelo ônus 

decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada 

ou emitida pelo Sistema ou de sua desconexão, bem como será responsável pela 

apresentação dos documentos solicitados nos prazos previstos. 

28.9. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação 

de documentação referente ao presente Edital. 

28.10. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

28.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se 

o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente 

normal na Prefeitura Municipal de Coronel Vivida, exceto quando explicitamente disposto 
em contrário. 

28.12. A autoridade competente poderá anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou 

em parte, a presente licitação, por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 

devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 

parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba às Licitantes direito à 

indenização. 

28.13. A anulação do procedimento licitatório induz a da ata de registro de preços, 

ressalvado o disposto no parágrafo único, art. 59 da Lei 8.666/93. 

28.14. O resultado da licitação será divulgado pelo BLL através do site www.bll.org.br  e 

estará disponível junto a Divisão de Licitações e Contratos do Município de Coronel Vivida. 

28.15. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do 

Pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 

afetar a formulação das propostas. 

28.16. É obrigação da proponente observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as 

fases do certame e comunicados oficiais divulgados conforme item anterior, ler e interpretar 
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o conteúdo destes, desobrigando totalmente o órgão licitador, por interpretações errôneas 

ou inobservâncias. 

28.17. A proponente deverá indicar ao Pregoeiro todos os meios de contato 

(telefone/endereço eletrônico (e-mail), para comunicação, e obriga-se a manter os dados 

devidamente atualizados durante todo o decurso processual. Será de sua inteira 

responsabilidade o retorno imediato de todos os atos comunicados, os quais serão 

considerados recebidos, não lhe cabendo qualquer alegação de não recebimentos dos 

documentos. 

28.18. O pregoeiro não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem 

recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de 

Coronel Vivida quanto do emissor. 

28.19. Caso o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de 

lances da sessão pública, e permanecendo acessíveis aos licitantes, os lances continuarão 

sendo recebidos, sem o prejuízo dos atos realizados. 

28.20. Se a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a lOmin (dez minutos), a 

sessão pública será suspensa e só poderá ser reiniciada após decorrido, no mínimo 2411 

(vinte e quatro horas), após a comunicação do fato aos participantes em campo próprio no 

sistema eletrônico. 

28.21. CASO A ETAPA DE LANCES ULTRAPASSE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE, O PREGÃO 

SERÁ SUSPENSO E RETORNARÁ NO HORÁRIO INFORMADO PELO PREGOEIRO VIA CHAT. 

28.22. Não havendo expediente, ocorrendo qualquer fato superveniente, ou mesmo 

indisponibilidade no Sistema BLL que impeça a realização do certame na data e horário 

marcado, a sessão pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no horário estabelecido neste Edital, desde que não haja comunicação do 

Pregoeiro em contrário. 

28.23. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

28.24. Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer 

mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua desconexão. 

28.25. Os prazos e as garantias dos produtos e dos serviços necessários à contratação do 

objeto são as definidas pela legislação (Código Civil Brasileiro e Código de Defesa do 

Consumidor), em vigor e alterações subsequentes. 
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28.26. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será 

competente o Foro da Comarca de Coronel Vivida - PR. 

29. DOS ANEXOS 

29.1. Constituem anexos do Edital e dele fazem parte integrante, independentemente de 

transcrição, os seguintes anexos: 

Anexo 1 - Termo de referência. 

Anexo II - Modelo de declaração unificada de idoneidade, cumprimento do disposto no 

inciso XXXIII do art. 72  da constituição federal, declaração de comprometimento e 

cumprimento ao art. 92,  inciso III da lei 8.666/93, da veracidade dos documentos e de 

M E/EPP. 

Anexo III - Modelo de procuração. 

Anexo IV - Modelo de proposta de preços. 

Anexo V - Minuta da ata de registro de preços. 

Coronel Vivida, 21 de novembro de 2022. 

Juliano Ribeiro 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO 1 

PREGÃO ELETRÔNICO N2  108/2022 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. Objeto: 
1.1. Implantação de registro de preços para futura e eventual fornecimento e instalação de 

luminárias de LED e acessórios, para substituição da iluminação pública no perímetro 
urbano, para atender a Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo, conforme especificações e 

quantidades estabelecidas abaixo: 

Conforme Requisição de Necessidades n 2  455/2022 (Anexo 1) 

1 DESCRIÇÃO VALOR VALOR MÁXIMO 
QTDE. COD. MÁXIMO TOTAL 

LOTE ITEM UN - 

ESTIMADA PMCV UNITÁRIO ESTIMADO 

R$ R$ 
LUMINÁRIA 	PUBLICA 	LED 	ATÉ 	80W, 

1 1 1.500,00 UN 22713 
ESPECIFICAÇÕES 	CONFORME 	TR. 

862,48 1.293.720,00 
(FORNECIMENTO 	E 	INSTALAÇÃO, 	COM 

REMOÇÃO DA EXISTENTE)  

BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 31V1, 

1 2 1.200,00 UN 22714 
ESPECIFICAÇÕES 	CONFORME 	TR. 

259,25 311.100,00 
(FORNECIMENTO 	E 	INSTALAÇÃO, 	COM  

REMOÇÃO _DA_EXISTENTE)  

CONECTOR 	DE 	DERIVAÇÃO 	PERFURANTE 
1 3 4.500,00 UN 22715 TIPO 	CDP 	10/70MM 	(FORNECIMENTO 	E 8,70 39.150,00 

INSTALAÇÃO)  

1 4 2.400,00 UN 22716 
PARAFUSO ROSCA DUPLA 300MM COM 

13,11 31,464,00 
PORCAS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)  

CABO 	3 	X 	2,5MM 2 	1KV 	HEPR 
1 5 5.000,00 UN 22717 

(FORNECIMENTO_EINSTALAÇÃO) 
7,49 37.450,00 

VALOR MÁXIMO TOTAL ESTIMADO DO LOTE 1.712.884,00 
Valor Máximo Total Estimado R$ 1.712.884,00 (um milhão setecentos e doze mil 

oitocentos e oitenta e quatro reais) 
2. Justificativa: 
2.1. A iluminação pública é indispensável para o desenvolvimento social e econômico nos 

municípios e constitui-se num dos vetores para a segurança de motoristas, pedestres, 

ciclistas, residentes e lojistas com uma iluminação de qualidade, visando deslocamento 

seguro e rápido nos períodos noturnos. Além do mais proporciona uma boa visibilidade da 

conformação geométrica da via durante a noite (obstáculos, degraus, de clives e aclives), 

uma valorização da paisagem urbana e suas obras de artes e equipamentos públicos, ajuda 

na redução dos acionamentos à manutenção, por falha ou vandalismos 

2.2. Com o avanço tecnológico e alta globalização se desenvolveu nas industrias as 
luminárias (lâmpadas) de LED a qual vem sendo utilizada pela maior parte da população. 

Deste modo a administração pública não poderia ficar de fora e pensando na economicidade 

e uma boa prestação de serviço público, muitos municípios tem aderido à troca de 

luminárias de vapor mercúrio, metálico e sódio pelas de LED. 
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2.3. As vantagens do uso de LED na iluminação pública não está unicamente baseada a 

ganhos econômicos, como também trazem benefícios ambientais. Esse dispositivo é livre de 

metais pesados e é composto por materiais recicláveis, além de ter uma vida útil 

prolongada. Diminuindo assim a necessidade de descartes frequentes desses materiais e a 

economia dos cofres públicos. 

3. Justificativa da quantidade estimada: 

3.1. O quantitativo está baseado em relatório de utilização dos produtos. As quantidades são 

estimadas e serão utilizadas de acordo com a necessidade e interesse da Administração 

Pública. 

3.2. 	As quantidades são estimadas, serão utilizadas de acordo com a necessidade e 

interesse Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo, sendo que ao término de vigência 

contratual, o remanescente ficará automaticamente suprimido, ficando a contratante 

desobrigada da aquisição total dos itens, e consequentemente do seu pagamento. 

3.3. 	Neste sentido, cabe destacar que, quando a administração precisa licitar o primordial 

é planejar, o que expressa o Art. § 7°, inciso II, da lei 8.666/93: 

"A definição das unidades e das quantidades a serem 
adquiridas em função do consumo e utilização provável, 
cuja quantidade estimada será obtida, sempre 	que 
possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de 
estimação. 

3.4. 	Conclui-se que as quantidades são necessárias e suficientes para atendimento pelo 

período de 12 meses. 

4. Avaliação do Custo: 

4.1. O custo total estimado da presente aquisição é de R$ 1.712.884,00 (um milhão 

setecentos e doze mil oitocentos e oitenta e quatro reais), conforme planilha de médias em 

- 	 anexo; 

4.2. A metodologia de preços foi embasada no Decreto Municipal n 2  6.529/2019, houve 

diversificação da base de pesquisa, certificando-se de que os preços obtidos correspondem 

aos praticados no mercado. 

4.3. Para a ponderação dos custos foram realizadas pesquisas diretamente com empresas do 

ramo, bem como, através de propostas praticadas em licitações com o mesmo objeto, 

compondo-se a estimativa de preços da planilha em anexo. 

4.4. Houve diversificação da base de pesquisa, certificando-se de que os preços obtidos 

correspondem aos praticados no mercado. Foram empregados contratos/atas de registro de 

preços de contratações similares de outros entes públicos, tendo como objetivo final a 

confecção do mapa comparativo de preços. 

4.5. Toda a atividade de pesquisa, desde a seleção de parâmetros, cotação de preços nos 

parâmetros escolhidos ao juízo crítico sobre os valores encontrados, tem como objetivo final 

a confecção do mapa comparativo de preços, tratando-se de percentuais apenas para se 

estimar o custo de uma unidade, sendo assim desconsideramos valores muito acima ou 
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muito abaixo dos demais para que não obtivéssemos valores equivocados dentro do 

processo, tanto sobrepreços como inexequíveis. 

S. Dos critérios: 
5.1. Da modalidade: Pregão 

5.2. Tipo de licitação: Menor Preço 

5.3. Critério de Julgamento: para fins de julgamento das propostas será adotado o critério 

"MENOR PREÇO POR LOTE", observado as condições definidas no Edital e seus anexos. 

5.4. Licitação para Ampla Concorrência: 
5.4.1. Neste certame não será aplicável, a exclusividade, benefício ME, EPP, art. 48 da Lei 

Complementar n 2  123/2006, exceção contemplada pelo art. 49 da mesma lei, inciso III: o 

tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno 

porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou 

complexo do objeto a ser contratado. 

5.4.2. A segunda hipótese do art. 49, prevista no inciso III visa proteger a Supremacia do 

Interesse Público, eis que não aplicará a contração diferenciada quando gerar efeitos 

negativos tornando-a lesiva para a Administração Pública. Dentre a lesividade vislumbra-se a 

onerosidade excessiva da licitação ou então prejuízo ao conjunto do objeto licitado, como 

por exemplo a divisão de cotas em objeto divisível que resulte em prejuízo ou 

subcontratação que desnature a identidade e funcionalidade do objeto. 

6. Obrigações do Contratante: 
6.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Detentora. 

6.2. Conferir no ato da entrega, através dos Gestores e Fiscais designados e caso haja alguma 

divergência com o objeto solicitado e o entregue, solicitar a reposição ou correção imediata. 

6.3. Notificar, formal e tempestivamente, a Detentora sobre as irregularidades observadas 

no cumprimento das obrigações assumidas. 

6.4. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 

6.5. Comunicar prontamente a Detentora, qualquer anormalidade no objeto, podendo 

recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições 

estabelecidas. 

6.6. Comunicar à Detentora qualquer irregularidade manifestada durante a vigência da Ata 

de Registro de Preços, para que sejam adotadas as medidas pertinentes. 

6.7. Exercer o acompanhamento e a fiscalização, pelos fiscais designados, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

7. Obrigações da Detentora: 
7.1. Cumprir integralmente as obrigações assumidas, conforme especificações contidas 

neste Termo de Referência. 
7.2. Manter, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a 

vigência da Ata de Registro de Preços, de acordo com o art. 55, XIII, da Lei 8,666/93, 

informando o Contratante à ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições. 
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7.3. 	Comunicar imediatamente o Contratante no caso de ocorrência de qualquer fato que 

possa implicar no atraso da entrega do objeto e na execução do serviço, e qualquer 

anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as 

providências de regularização necessária. 

	

7.4. 	Fornecer os produtos e serviços em estrita conformidade com as especificações 

contidas no Edital e proposta de preços apresentada, à qual se vincula, não sendo admitidas 

retificações, cancelamentos, quer seja de preços, quer seja nas condições estabelecidas. 

	

7.5. 	Efetuar a entrega do objeto e a execução dos serviços com pontualidade, atendendo 

a todas as condições estabelecidas. 

	

7.6. 	Custos relativos a deslocamento, para transporte do objeto licitado, serão por conta 

da Detentora, bem como o transporte de equipamentos (necessários à descarga), serão de 

responsabilidade da mesma, observadas as normas de segurança do trabalho e de trânsito, 

não cabendo nenhum ônus ao Contratante. 

	

7.7. 	Responder por danos que venham a ser causadas por seus empregados ou preposto 

ao Contratante ou a terceiros, desde que fique comprovada sua responsabilidade, não se 

excluindo ou se reduzindo esta em virtude do acompanhamento realizado pelo Contratante, 

de acordo com o art. 70 da Lei n. 2  8.666/93. 

	

7.8. 	Certificar-se, preliminarmente, de todas as condições exigidas no Edital, não sendo 

levada em consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento. 

	

7.9. 	Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor do objeto da 

licitação. 

7.10. A Detentora deverá garantir a qualidade dos produtos entregue, assim como dos 

produtos e materiais, devendo reparar, corrigir, remover, substituir às suas expensas, no 

total ou em parte, os produtos que se verificarem vícios, defeitos, incorreções ou má 

qualidade. 

7.11. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de 

crachá, além de fornecer e fiscalizar o uso de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) 

aos seus funcionários e prepostos. 

7.12. Correrá por conta da Detentora as despesas para efetivo atendimento ao objeto 

licitado, tais como embalagens, seguro, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciá rios. 

7.13. A Detentora deverá observar rigorosamente as normas regulamentadoras, sanitárias, 

de segurança, ambiental, de higiene e medicina do trabalho. 

7.14. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, 

sem prévia e expressa anuência da Administração, e em tudo o que seguir as diretrizes da 

Administração. 

7.15. 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. 

7.16. Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor - conforme Lei n 9  8.078/90, que sejam compatíveis com o regime de 

direito público. 

7.17. Todos os casos atípicos não mencionados neste Termo de Referência, deverão ser 

apresentados ao Gestor e/ou Fiscal da ata para sua definição e determinação. 
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8. Da Subcontratação: 
8.1. Não será permitida a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da Ata de 

Registro de Preços com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a 

fusão, cisão ou incorporação, salvo prévia e expressa autorização do Contratante. 

8.2. Em caso de autorização de subcontratação total ou parcial do objeto, fica a 

subcontratada obrigada a apresentar previamente à autorização, os documentos 

comprobatórios de idoneidade, exigidos da detentora na fase de habilitação. 

8.3. Autorizada qualquer das hipóteses retro, a Detentora permanecerá solidariamente 

responsável pelo cumprimento de todas as condições ajustadas na Ata de Registro de Preços 

e Edital. 

9. Condições e características para entrega e aceitação dos itens: 
9.1. Os produtos, objeto deste Termo de Referência, deverão ser fornecidos e instalados 

sem ônus para o Contratante, mediante solicitação formal através de Nota de Empenho e 

Autorização de Compras e/ou Ordem de Execução de Serviços, as quantidades nelas 

prescritas, deverão ser entregues nos locais, datas e horários determinados pela Secretaria 

solicitante. 

9.2. A Detentora deverá realizar a instalação do objeto solicitado em até 30 (trinta) dias, 
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e Autorização de Compras e/ou 

Ordem de Execução de Serviços, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas. 

9.3. As características dos materiais deverão obedecer aos padrões de qualidade 

determinados pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e INMETRO e também 
da COPEL 	Companhia Paranaense de Energia, por se tratar de material destinado a 

manutenção da rede de iluminação pública. 

9.4. 	Para os lotes das luminárias de LED a Detentora deverá fornecer uma garantia 
mínima de 06 (seis) anos, assinada pelo fabricante do produto em carta personalizada com 

o nome do município. 

9.5. Enquanto durar o período de garantia do fabricante, será de inteira responsabilidade da 

Detentora todos os custos com transporte da mercadoria para o Município, bem como o 

método de embalagem adequado à proteção efetiva contra choque e intempéries no 

deslocamento. 

9.6. A entrega deverá conter a quantidade total solicitada, não sendo permitidas entregas 

parceladas, sob pena de devolução do objeto, bem como aplicação das penalidades 

previstas. 

9.7. A entrega deverá ser realizada se segunda a sexta-feira, durante o horário de 

expediente. Em caso de necessidade de entregas fora do horário, este deverá ser 

comunicado ao Contratante e executado em comum acordo entre as partes. 

9.8. Os produtos, objeto deste Termo de Referência, poderão ser adquiridos em pequenas 

quantidades, apenas para suprir as necessidades momentâneas, uma vez que o município 

não dispõe de depósito para armazenar mercadorias e nem sempre irá coincidir que um 

mesmo produto seja solicitado por vários departamentos. Neste caso a empresa vencedora 
de cada itens se obriga a fornecer os produtos nas mesmas condições do edital. 

9.9. As quantidades são estimadas, sendo que ao termino da vigência da Ata de Registro de 

Preços, o remanescente ficará automaticamente suprimido, ficando o Contratante 
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desobrigado da aquisição total dos produtos, e consequentemente seu pagamento. 

9.10. O recebimento do objeto da aquisição se dará conforme o disposto no Art. n 2  73, 

inciso II, alíneas "a" e "b", e Art. n 9  76, da Lei 8.666/93, e compreenderá duas etapas 

distintas, a seguir discriminadas: 

9.10.1. Recebimento provisório: No momento da entrega e consistirá na mera contagem 

física, verificação da quantidade requisitada, apresentada na nota fiscal e constatação 

quanto a integridade das embalagens, lacres, etc. 

9.10.2. Recebimento definitivo: Ocorrerá em no máximo 05 (cinco) dias após o recebimento 

provisório, caso confirmada a conformidade com as especificações técnicas, a nota fiscal 

será atestada pelo gestor e fiscal da Ata de Registro de Preços, autorizando assim o 

pagamento. 

9.11. Se a quantidade e/ou qualidade do(s) produto(s) não corresponderem ao exigido, a 

Detentora terá um prazo de 72 (setenta e duas) horas, para que faça a devida correção, 

substituição ou complementação do total, sob pena de aplicação das penalidades previstas. 

9.12. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da Detentora 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da Ata de Registro de Preços. 

9.13. Luminárias Led Tipo Pública: 
9.13.1. As luminárias serão do tipo pública com tecnologia LED, vida útil do conjunto 65.000 

horas' @L70 com certificado ativo conforme Portaria 20 do INMETRO. Ainda deverá atender 

às seguintes especificações com base nos dados declarados pela Portaria 20 do INMETRO e 

NBR60598-1 que serão consultados durante o certame pela comissão de Licitação para fins 

de classificação da proposta: 

a. Tensão de entrada 120277 VAC 

b. Temperatura de cor dos LEDs 4.000K 

c. Pintura eletrostática na cor PRETO FOSCO (RAL9005), 

d. Fator de Potência Maior que 0,97 2; 

e. Cabo de alimentação com 5 metros sem emendas'. 

f. Com ajuste de angulo mínimo de -15 2  e +15 2  

g. Tomada sete pinos mais relé fotocontrolador incluso NBR 5123. 

h. Deverá vir gravado a laser na luminária, o seguinte texto: "MUNICIPIO DE CORONEL 

VIVIDA - PR", não será aceito adesivo ou pintura. 

i. fluxo luminoso mínimo de 12.200 lumens 6  

OBS: A cor PRETO FOSCO (letra c) e a gravação a laser "MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - 

PR" (letra h), justificam-se para fins de padronização, controle e segurança patrimonial com 

o intuito de evitar furtos. 

A vida útil exigida mínima exigida, além de atender ao mínimo solicitado pela portaria N20/2017 
do INMETRO, visa atender a necessidade de retorno de investimento projetada pelo município em 
função da economia gerada pela substituição das luminárias antigas por luminárias de LED. 
2  o fator de potência exigido além de contribuir para um melhor aproveitamento do sistema 
energético nacional, ocupando menos o sistema durante período de ponta, visa também no onerar 

a fatura da energia da iluminação quando da cobrança dos reativos a ser implementada com os 
sistemas de telemetria, que serão a próxima etapa em termos de iluminação pública do Município. 
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Além de uma melhor condutância, o município visa com a especificação eliminar um ponto de falha 
(emenda), garantindo assim maior confiabilidade ao sistema como um todo. 

O ajuste de ângulo nas luminárias se faz necessário a fim de aproveitar a infraestrutura existente 
dos braços de iluminação pública, que são de diferentes ângulos e tamanhos. Dessa forma, o 
município economizará não adquirindo novos braços e conseguirá atingir os níveis de iluminamento 
necessários, conforme o projeto executivo a ser realizado. 
0 licitante deverá ofertar luminária mais o relé fotocontro!ador conforme NBR-5123-2016 e 

descriminar na proposta de preços a marca e modelo do relé fotocontrolador ofertado, sob pena de 
desclassificação. 
6 o fluxo luminoso mínimo da luminária foi elencado de acordo com pesquisa ao site do METRO, 
garantindo a concorrência em termos de marcas que atendam as especificações, visando não apenas 
a economia de energia, mas o resultado luminoso na via, selecionando luminárias de alta eficiência 
luminosa, pois quanto maior a eficiência de lumens por watt, maior será o nível de iluminamento das 
vias com menor consumo de energia, de acordo com o projeto executivo a ser realizado, visando a 
contratação mais vantajosa ao município. 

9.14. Documentação De Comprovação Da Luminária do Licitante Vencedor: 

9.14.1. Para fins de comprovação da característica da luminária ofertada, o licita ntevencedor 

deverá enviar junto com a amostra, sob pena de desclassificação, os seguintes documentos 

referentes às luminárias LED: 

a. Certificado de avaliação da conformidade conforme os requisitos da Portaria n 2 . 20 

INMETRO das luminárias ofertadas. 

b. Registro de objeto INMETRO ativo das luminárias ofertadas. 

c. Termo expedido pelo fabricante da luminária constando que o cabo de alimentação de 5 

metros esteja ligado/conectado diretamente no anti-surto sem emendas, inclusive cabo de 

proteção PE para uma melhor condutância e sem emenda até a conexão na rede. 

d. Relatório de Ensaio de Eficiência Energética e Fotométrico do produto ofertado. 

e. Relatório de ensaios de segurança dos produtos ofertados conforme portaria 20 

INMETRO. 

f. Ensaio de vida útil do LED, LM-80 atendendo L70 

9.15. Braço De Iluminação Pública: 

9.15.1. Braço para Iluminação Pública, Padrão Copel, tipo BR-2 (NTC 813951/53), fabricado 

em Aço, comprimento total 3 metros, espessura de chapa 3mm, diâmetro de 46 a 49mm, 

galvanizado a fogo. 

Praça Angelo Mezzomo, s/nQ - 85550-000 - coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacaocoronelvivida.pr.gov.br  

Págha 36 de 51 



, ÇaÍpj 
o 

(s 	
) 

o 
o 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

4' 

o. 
ci 

00 
15+ 2  

ecentos vivos e 
bos rpa3ugern 

ndures ioIqdo) 

9.16. Substituição Das Luminárias: 

9.16.1. O fornecimento e instalação de luminárias LED, rele fotocontrolador, cabo, deverão 

ser fornecidas na ponta dos braços de iluminação pública, para tanto deverão ser realizadas 

as seguintes previsões para este serviço: 

a. Desinstalação do conjunto de iluminação pública existente, braço, reatores e 

fotoco ntrola dor. 

b. Fornecimento e execução da fiação nova (incluída na especificação da luminária) e dos 

três conectores CDP novos em todos os pontos de iluminação pública. 

c. Transportes das luminárias, lâmpadas, rele fotocontrolador e reatores em local indicado 

pela administração, dentro dos limites do município. 

d. A luminária deverá ser ligada a rede em 220V (F-f-F) com terra conectado ao NEUTRO da 

rede, considerando que a rede possui Neutro aterrado. 

e. Não será permitida a reutilização do relé fotocontrolador, parafuso, conector existente. 
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9.17. Substituição Dos Braços: 

9.17.1. O fornecimento e instalação dos braços deverão ser fixados no poste da rede de 

distribuição elétrica, para tanto deverão ser realizadas as seguintes previsões: 

a. Parafusos 300mm novos ou cintas adicionais necessárias à substituição. 

b. Transportes dos braços retirados para local indicado pela administração, dentro dos 

limites do muncípio. 

c. Não será permitida a reutilização dos parafusos antigos existentes. 

9.18. Garantia Das Luminárias, Relé Fotocélula E Assistência Técnica: 

9.18.1. A licitante vencedora deverá apresentar, junto com a amostra, carta de garantia, 

assegurando ao município a garantia por defeito de fabricação das luminárias LED e relé 

fotocontrolador pelo prazo mínimo de 6 (seis) anos, contados a partir da data de instalação, 

carta de garantia personalizada em nome do município de Coronel Vivida-PR e assinada pelo 

fabricante dos produtos, com firma reconhecida e ou assinatura com certificado digital (com 

link para confirmação). A garantia dos itens defeituosos não se estende, estritamente, a: 

a. Descarga Atmosféricas; 

b. Vandalismo; 

c. Danos provocados por queda, impacto, enchente; 

d. Defeitos causados por caso fortuito ou força maior; 

e. Produtos alterados e/ou modificados; 

f. Produtos que não tenham sido instalados pela contratada. 

g. Oscilações na rede fora da tensão especificada e devidamente comprovada. 

9.18.2. A contratada deverá assegurar o prazo de substituição dos produtos defeituosos, 

cobertos pela garantia, de no máximo 7 dias úteis contados da solicitação da administração. 

9.18.3. Após o término da garantia contratual o fabricante da luminária deverá disponibilizar 

no mercado nacional, direta ou indiretamente, placa, driver e corpo ótico, itens para reparo 

e conserto das luminárias instaladas, por até 5 (cinco) anos, dos produtos ofertados. Esta 

condição deve ser formalizada por escrito em carta assinada pelo fabricante da luminária, 

personalizada em nome do Município de Coronel Vivida 	PR e apresentada no ato do 

pregão. 

10. Da Demonstração Técnica: 

10.1. Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, ainda antecedendo a homologação a adjudicação a Autoridade Competente 

convocará a empresa classificada em primeiro lugar para realização da demonstração 

conforme segue: 

10.1.2. A demonstração deverá ser realizada em até 3 (três) dias úteis; 

101.3. Deverá apresentar 1 (uma) amostra (luminárias LED), para análise e verificação de 

atendimentos às respectivas Especificações Técnicas (ANEXO 1) e as funcionalidades 

previstas e exigidas pelo Edital. 

10.2. Será desclassificada a licitante que não fornecer garantia mínima de 06 (seis) anos, 
assinada pelo fabricante do produto em carta personalizada com o nome do município, e 

que não estejam em conformidade com as exigências da ABNT - Associação Brasileira de 

Normas Técnicas e INMETRO e também da COPEL - Companhia Paranaense de Energia, ou 
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não atender Especificações Técnicas (ANEXO 1). 
10.3. Na avaliação serão considerados todas as características e parâmetros constantes no 

Termo de Referência. 

10.4. Se o licitante não atender a qualquer uma das especificações técnicas e demais 

requisitos do sistema, a comissão de avaliação emitirá parecer desclassificando-a e 

convocará o segundo classificado para a fase de habilitação, e assim sucessivamente. 

10.5. As amostras entregues serão descontadas do quantitativo total registrado, ficando sob 

a guarda do contratante para eventuais comparações com os produtos futuramente 

entregues. 

106. A licitante que for desclassificada pela reprovação das amostras, poderá retirá-las após 

a homologação deste pregão. 

10.7. Havendo a reprovação das amostras apresentadas, será convocado o licitante 

subsequente, até que se verifique o pleno atendimento do produto ofertado a este Edital. 

10.8. A não apresentação das amostras ou apresentação de amostras em nítida 

desconformidade com o exigido pelo Edital, realizada pelo licitante classificado em primeiro 

lugar, poderá ensejar em abertura de processo administrativo para eventual aplicação de 

penalidade nos termos do Art. 7 0  da Lei 10.520/2002. 

10.9. As demais licitantes poderão se fazer presentes na sessão de demonstração. 

10.10. As demais licitantes somente poderão se manifestar em ata ao final da demonstração. 

11. Qualificação técnica: 
11.1. Certidão de registro de Pessoa Jurídica (proponente) expedida pelo Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, dentro de seu prazo de validade ou Certidão 
de registro de Pessoa Jurídica (proponente) expedida pelo Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo - CAU, dentro de seu prazo de validade ou Certidão de registro de Pessoa 
Jurídica (proponente) em Conselho, o qual, comprove a competência na área do objeto 
desta licitação, dentro do seu prazo de validade junto com a documentação que demonstre 

as atribuições deste conselho; 

11.2. Certidão de registro de Pessoa Física do profissional que irá atuar na qualidade de 

Responsável Técfljçp.  expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, 

dentro de seu prazo de validade ou Certidão de registro de Pessoa Física do profissional que 

irá atuar na qualidade de Responsável Técnico, expedida pelo Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo - CAU, dentro do prazo de validade ou Certidão de registro de Pessoa Física do 

profissional que irá atuar na qualidade de Responsável Técnico, expedida por Conselho, o 
qual, comprove a competência na área do objeto desta licitação, dentro do seu prazo de 

validade junto com a documentação que demonstre as atribuições deste conselho e 

profissionais; 

11.3. Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico-Operacional 
(Pessoa Jurídica), expedido por pessoa jurídica de direito público ou direito privado, 

compatível com o item de maior relevância técnica e valor significativo (item 01), neste 

atestado deverá comprovar a execução do serviço descrito no item 01, com quantidade 

mínima de 25%. 

ITEM 	 DESCRIÇÃO 	- 	 QUANTIDADE 

01 	Fornecimento e Instalação de Luminárias 	 375 UNIDADES 
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11.3.1. Para a comprovação da quantidade exigida é possível a soma de até 03 (três) 

atestados. 

11.3.2. Caso não apresente o atestado, o mesmo será inabilitado. 

Observação: 
* Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que 

limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do 

objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de 

quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo 

essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser 

executado. (Súmula 26312011- TCU) 

11.4. Deverá ser comprovado vínculo entre o(s) responsável(is) técnico(s) e a empresa, seja 

na qualidade de sócio, através da cópia do contrato social ou ata de assembleia; como 

funcionário, através de cópia do livro de registro de funcionários e cópia da carteira de 

trabalho contendo as respectivas anotações de contrato de trabalho, constando a admissão 

até a data de abertura do presente edital; ou como contratado, por meio de contrato, ou 

ainda certidão de registro de pessoa jurídica em nome da proponente, onde conste o nome 

dos profissionais no quadro técnico, neste último caso podendo valer-se da mesma Certidão 

elencada no item 11.1,,,  não sendo necessário apresentação de cópia do mesmo 

documento, desde que cumpra as demais exigências solicitadas. 

11.5. Os documentos solicitados nos subitens "11.1", "11.2" e "11.3", devem, manter 

correspondência em relação aos conselhos e os profissionais. Exemplos: sendo a empresa 

registrada no CREA o profissional responsável técnico deverá ser do CREA ou sendo a 

empresa registrada no CAU o profissional responsável técnico deve ser do CAU. Da mesma 

forma o Atestado de Capacidade Técnico Profissional deve ser do profissional com vinculo 

demonstrado com a empresa e pertencente ao conselho de classe em que a empresa estiver 

registrada. 

11.6. Considerando o Acórdão n 2  1357/2018 - TCU - Plenário, que apoiando-se em 

julgamento exarado no Acórdão n 2  2126/2016 - TCU - Plenário, que fixou que: 

"É ilegal a exigência de quitação de anuidades do Crea, para fins 

de habilitação, pois o art. 30, inciso 1, da Lei 8.666/1993 exige 

apenas o registro na entidade.", concluiu que: "A necessidade 

de quitação de anuidades do CREA contida no art. 69 da Lei 

5.194/66 foi derrogada pela Lei de Licitações (Lei 8.666/93), 

com a exigência apenas da inscrição na entidade profissional 

competente, devendo se interpretar o sistema 

infraconstitucional à luz dos princípios da ampla concorrência, 

afastando exigências que não sejam indispensáveis." 

12. Qualificação técnica para assinatura da ata de registro de preços: 
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12.1. Caso, a empresa vencedora, Pessoa Jurídica, seja sediada em outra jurisdição e, 

consequentemente, inscrita no CREA, CAU ou outro conselho do Estado do proponente, 

deverá apresentar, para assinatura da ata de registro de preços, visto junto ao CREA, CAU ou 

outro conselho do Estado do Paraná. 

12.2. Caso, o profissional da empresa vencedora, Pessoa Física, seja sediada em outra 

jurisdição e, consequentemente, inscrita no CREA, CAU ou outro conselho em Estado do 

proponente, deverá apresentar, para assinatura da ata de registro de preços, visto junto ao 

CREA, CAU ou outro conselho do Estado do Paraná. 

13. Forma de Pagamento: 

13.1. O pagamento será efetuado até o 10 (décimo) dia útil do mês subsequente, após a 

entrega e/ou execução do objeto, apresentação da respectiva nota fiscal com discriminação 

resumida do objeto e número da nota de empenho, não apresentar rasura e/ou entrelinhas 

e esteja atestada pelo fiscal e gestor da Ata de Registro de Preços. 

13.2. A liberação dos pagamentos ficará condicionada a apresentação da prova de 

regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, prova de regularidade 

relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

13.3. O pagamento será realizado preferencialmente por meio de ordem bancária, 

creditada na conta corrente da Detentora, ou por meio de fatura com utilização do código 

de barras. 

13.4. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo Contratante, como 

critério para correção monetária aplicar-se-á o IPCA - Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo calculado pelo IBGE. Em caso de atraso de pagamento, desde que a 

Detentora não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pelo 

Contratante juros moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados 

diariamente em regime de juros simples. Quando da incidência da correção monetária e 

juros moratórios, os valores serão computados a partir do vencimento do prazo de 

pagamento de cada parcela devida. 

14. Prazo de Vigência: 
14.1. 	O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de 

Registro de Preços. 

15. Dotação Orçamentária: 

15.1. Conforme princípio do planejamento integrado, em anexo. 

15.2. Por se tratar de Registro de Preços, a reserva da dotação orçamentária deverá ser 

efetuada no ato da aquisição, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo. 

16. Anticorrupção: 

16.1. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na 

legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n. 

8.429/1992), a Lei Federal n. 2  12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para 

a execução deste Termo de Referência, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 
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comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem 

quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer 

pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de 

qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem 

como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do Termo de Referência, 

seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste Termo de Referência, devendo 

garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 

17. Da gestão e fiscalização da Ata de Registro de Preços: 

17.1. Compete ao gestor e ao(s) fiscal(is) da Ata de Registro de Preços as atribuições 

previstas no Decreto Municipal n2  7.484 de 07 de janeiro de 2021 e as constantes na Lei 

8.666/93. 

17.2. A Administração indica como gestor da ata de registro de preços, o Secretário de 

Obras, Viação e Urbanismo, Mauro Busanello, Decreto Municipal n 9  7.480, para as 

aquisições feitas pela Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo. 

18.3. Da Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo, Reginaldo Muxfeldt, Decreto n 9  7.682. 

Declaração do Gestor e Fiscal da Ata de Registro de Preços 

Declaramos estar cientes das responsabilidades e atribuições decorrentes da 

indicação e afirmamos plena concordância com as condições estabelecidas no Termo de 

Referência e demais anexos. 

Declaramos, ainda, sob as penas da ;ei, que as informações aqui prestadas são 

verdadeiras. 

Mauro Busaneilo 	
Reginaldo Muxfeldt 

Secretário de Obras, Viação e 	
Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo 

Urbanismo 	
Fiscal 

Gestor 

Coronel Vivida, 09 de agosto de 2022. 

De acordo e ciente dos itens do Termo de Referência e demais documentos 

anexados junto ao processo licitatório. 
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ANEXO II 

PREGÃO ELETRÔNICO N2 108/2022 

MODELO DA DECLARAÇÃO UNIFICADA DE IDONEIDADE, CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO 

INCISO XXXIII DO ART. 72  DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DECLARAÇÃO DE 

COMPROMETIMENTO E CUMPRIMENTO AO ART. 92,  INCISO III DA LEI 8.666/93, DA 

VERACIDADE DOS DOCUMENTOS E DE ME/EPP 

Sr. Pregoeiro Município de Coronel Vivida Coronel Vivida, Estado do Paraná - PR 

Pregão Eletrônico n9 108/2022 

A 	Empresa 	devidamente 	inscrita 	no 	CNPJ 	n 2  

com endereço na Rua 	n 2 	, CEP: 

na cidade de 	Estado do 	telefone 

por 	intermédio 	de 	seu 	representante 	legal, 	o 	(a) 	Sr 	(a) 

inscrito (a) no CPF n 2  	e RG n 2  

DECLARA expressamente que: 

- Até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no 

presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

II - Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, 

estando apta a contratar com o poder público. 

III - Para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 72  da Constituição Federal, não 

empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem 

menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 

dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei 

n 2  8.666/93, acrescida pela Lei n 2  9.854/99. 

IV - Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

V - Não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de 

órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do 

artigo 9 0  da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

VI - As informações e os documentos em papel digitalizados apresentados são verdadeiros e 

autênticos, sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro. 

VII - Nos termos do art. 32,  da Lei Complementar n 2  123/06, a empresa se enquadra na 

situação de (microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso) e que não se 

enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 32  da referida lei. 

(CASO SE ENQUADRE) 

Local e Data. 

Assinatura do Representante Lega 
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ANEXO III 

PREGÃO ELETRÔNICO N2  108/2022 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

Ao 

Pregoeiro do Município de Coronel Vivida - PR 

Pregão Eletrônico n 2  108/2022 

Por este instrumento particular de Procuração, a (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), com 

sede (ENDEREÇO COMPLETO) inscrita no CNPJ sob n 9  (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), representada 

neste ato pelo Sr. (NOME), inscrito no CPF n 2  (XXXXXX) e RG n 9  (XXXXXX), nomeia e constitui 

seu bastante procurador o (a) Sr. (a) (NOME), inscrito no CPF n 2  (XXXXXX) e RG n 2  (XXXXXX), 

a quem confere amplos poderes para representa-Ia perante o MUNICÍPIO DE CORONEL 

VIVIDA - PR, no que se referir ao Pregão Eletrônico n 2  108/2022, com poderes para tomar 

qualquer decisão durante todas as fases da Licitação, inclusive apresentar proposta em 

nome da Outorgante, formular verbalmente novas propostas de preços na(s) etapa(s) de 

lances, desistir expressamente de interpor recurso administrativo, manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, interpor 

recursos administrativos, assinar a Ata da sessão, assinar declarações, prestar todos os 

esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, podendo, enfim praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame em nome da Outorgante, inclusive assinar contratos e atas de 

registro de preços e demais compromissos. 

Por ser verdade, firmamos a presente procuração para que produza os efeitos legais. 

Local e Data. 

Assinatura do Representante Legal 

Praça Angelo Meuomo, s/n2 - 85550-000 - coronel Vivida - Paraná 
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ANEXO IV 

PREGÃO ELETRÔNICO N 2  108/2022 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

ATENÇÃO: ESTE MODELO DE PROPOSTA DEVERÁ SER PREENCHIDO PELO LICITANTE 
VENCEDOR. 

Sr. Pregoeiro 

Município de Coronel Vivida 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

E-mail: 	 Telefone: 

Agência: 	 Conta Bancária n 0 : 	 Banco: 

Aøresentamos nossa or000sta de orecos oara o lote abaixo detalhado: 

VALOR VALOR VALOR 

COD. - UNITÁRIO UNITÁRIO TOTAL 
LOTE ITEM 	QTD 	UN DESCRIÇAO - 

PMCV MÁXIMO PROPOSTO PROPOSTO 

R$ R$ R$ 
LUMINÁRIA 	PUBLICA 	LED 	ATÉ 

80W, 	 ESPECIFICAÇÕES 

1 1 1.500,00 UN 22713 
CONFORME 	 TR. 

862,48 
(FORNECIMENTO 	 E 

INSTALAÇÃO, 	COM 	REMOÇÃO 

DA EXISTENTE)  

BRAÇO 	DE 	ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA 	DE 	3M, 

1 2 1.200,00 UN 22714 
ESPECIFICAÇÕES CONFORME TR. 

259,25 
(FORNECIMENTO 	 E 

INSTALAÇÃO, 	COM 	REMOÇÃO  

DA EXISTENTE)  

CONECTOR 	DE 	DERIVAÇÃO 

1 3 4.500,00 UN 22715 
PERFURANTE 	TIPO 	CDP 

8,70 
10/70MM 	(FORNECIMENTO 	E 

INSTALAÇÃO)  

PARAFUSO 	ROSCA 	DUPLA 

1 4 2.400,00 UN 22716 
300MM 	COM 	PORCAS 

13,11 
(FORNECIMENTO 	 E 

INSTALAÇÃO)  

CABO 3 X 2,5MM 2  1KV HEPR 

1 5 5.000,00 UN 22717 (FORNECIMENTO 	 E 7,49 

INSTALAÇÃO)  

O valor total proposto para o lote é de R$ (XXXXXXXXX) 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
Prazo de entrega: Conforme Edital. 

Local e Data. 

Assinatura do Representante Lega 

Praça Angelo Mezzomo, s/nQ - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 
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ANEXO V 

PREGÃO ELETRÔNICO N 2  108/2022 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 2  XX/2022 	 PREGÃO ELETRÔNICO N 2  108/2022 

PRAZO: de xx de xxxxx de 2022 a xx de xxxxx de 2023 

Ata de registro de preços que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE CORONEL 
VIVIDA - PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Ângelo Mezzomo, 

s/n - Centro, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o n2  76.995.455/0001-56, neste ato 

representado pelo Prefeito Sr. Anderson Manique Barreto, portador do CPF sob o n 

967.311.099-91 e RG n 2  5.228.761-8, a seguir denominado CONTRATANTE e do outro, a 

empresa XXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, com sede na xxxxxx, na cidade de 

xxxxx (xxxxx), Estado xxxx, inscrita no CNPJ/MF sob o n.2 xxxxx, neste ato representada pelo 

Sr. xxxxxxxx, portador do CPF sob o n 2  xxxxxx e RG n 2  xxxxx, a seguir denominada 

DETENTORA, vencedora da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N2  108/2022, do 

tipo menor preço por ITEM, para o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED E ACESSÓRIOS, PARA 
SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PERÍMETRO URBANO, PARA ATENDER A 
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO, conforme especificações contidas no termo 

de referência - ANEXO 1", fundamentados na Lei Federal n 2  10.520, de 17 de julho de 2002, 
Lei Municipal n 2  1.708, de 18 de setembro de 2003, Decreto Municipal n 2  3262 e 3263, de 

28 de setembro de 2006, Lei Complementar Federal n 2  123 de 14 de dezembro de 2006, Lei 

Complementar Municipal n 2  18 de 20 de dezembro de 2007, Lei Complementar n 2  147, de 

07 de agosto de 2014 , no que couber, as disposições da Lei Federal n2  8.666/93 e suas 

alterações posteriores, Decreto Federal n 2  10.024/2019 e legislação complementar vigente, 

em estrita observância aos Diplomas Legais que norteiam as Licitações e Contratos 

Administrativos, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 
A presente Ata tem por objeto constituir o Sistema de Registro de Preços, com o respectivo 

Registro de Preços da proposta vencedora para FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED E ACESSÓRIOS, PARA SUBSTITUIÇÃO DA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PERÍMETRO URBANO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE 
OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO, de conformidade com as especificações constantes do 

Anexo 1 - Termo de Referência do edital, partes integrantes deste instrumento, 

independente de sua transcrição e conforme abaixo discriminado: 

ITEM QNTD UN 	 DESCRIÇÃO 	
VALOR 	

VLTOTAL 
UNIT 

(xxxxxxxx) 
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CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Parágrafo Primeiro: A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, 

de xx de xxxxx de 2022 a xx de xxxxx de 2023. 
Parágrafo Segundo: O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a 12 

meses, conforme o inciso III do § 32 do art. 15 da Lei Federal n 9  8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS QUANTIDADES ESTIMADAS 

Parágrafo Primeiro: As quantidades são estimadas, sendo que ao término de vigência da Ata 

de Registro de Preços, o remanescente ficará automaticamente suprimido, ficando o 

contratante desobrigado da contratação de toda a quantidade e consequentemente do seu 

pagamento. 

Pará g ra fo S ÊEuido: A empresa detentora deverá atender as solicitações do Município de 

Coronel Vivida, qualquer que seja a quantidade constante na Nota de Empenho, observando 

as quantidades máximas estimadas na Ata de Registro de Preços. 

Parágrafo Terceiro: A existência do registro de preços não obriga a Administração a firmar as 

futuras contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para as 

aquisições pretendidas, assegurado ao beneficiário deste registro de preços a preferência, 

em igualdade de condições. 

Parágrafo Quarto: É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro 

de preços, inclusive o acréscimo que trata o § 12 do art. 65 da Lei Federal 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA: DA PARTICIPAÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA 

ADMINISTRAÇÃO 

Parágrafo Primeiro: Esta Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por outro órgão ou 

entidade da Administração, mediante consulta prévia ao Contratante. 

Parágrafo Segundo: Caberá a DETENTORA da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 

independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não 

prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

CLÁUSULA QUINTA: CONDIÇÕES E CARACTERÍSTICAS PARA ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS 
ITENS 

As condições para aceitação dos produtos e execução dos serviços estão fixadas 

detalhadamente no item 9 do Termo de Referência - Anexo 1 do presente e devem ser 

rigorosamente observados pelos licitantes para a formulação das propostas. 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 

As obrigações da detentora estão detalhadas no item 7 do Termo de Referência - Anexo 1 do 

presente e devem ser rigorosamente observados pelos licitantes. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
As obrigações do contratante estão detalhadas no item 6 do Termo de Referência - Anexo 1 

do presente e devem ser rigorosamente observados pelos licitantes. 
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CLÁUSULA OITAVA: DA FORMA DE PAGAMENTO 

A forma de pagamento está detalhada no item 13 do Termo de Referência - Anexo 1 do 

presente e devem ser rigorosamente observados pelos licitantes. 

CLÁUSULA NONA: DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

Os recursos para assegurar o pagamento das obrigações constantes neste Edital correrão 

por conta das dotações orçamentarias vigentes de cada departamento e conforme abaixo: 

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, vIAÇÃ0E URBANISMO 

UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 
Desdobramento da Despesa: 3.3.90,30.26 - Material Elétrico e eletrônico 
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis 

UG 	O/U 	FONTE 	P/A 	 DESCRIÇÃO 	 DESPESA 	DESD. 	NATUREZA 
PRINC. 

00 	08/01 	507 	2.053 	Manutenção da Iluminação Pública 	434 	H2799 	3.3.90.3.26 
08.001.15.752.0031.2.053 	 4451 	3.3.90.30.24 

Utilizar recursos da COSIP - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública, 

disponíveis na conta corrente específica. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA SUBCONTRATAÇÃO 

As condições para a subcontratação estão detalhadas no item 8 do termo de Termo de 

Referência - Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observados pelos licitantes 

para a formulação das propostas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO REAJUSTE DE PREÇOS E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO 
FINANCEIRO 

Parágrafo Primeiro: Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não 

serão reajustados. 

Parágrafo Segundo: Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos 

enquadrados no disposto no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93. 

- Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea 

econômica extraordinária, tampouco fato previsível. 

Parágrafo Terceiro: Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto 

ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal. 

Parágrafo Quarto: Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que 

contenham todos os documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme 

disposto no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93. 

Parágrafo Quinto: Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, 

devolução do Termo assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA REVISÃO DO REGISTRO DE PREÇOS 
Parágrafo Primeiro: O gestor responsável pela Ata de Registro de Preços deverá 

acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os produtos/serviços 

registrados, nas mesmas condições de fornecimento, podendo, para tanto, valer-se de 

pesquisa de preços ou de outro processo disponível. 
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Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, 

tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o gestor da Ata de Registro de Preços 

deverá convocar o fornecedor visando à negociação para a redução de preços e a sua 

adequação ao praticado pelo mercado. 

- Frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, 

desde que comprovadamente demonstre a inviabilidade de redução. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO CONTRATUAL E EXTINÇÃO 

Parágrafo Primeiro: Na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos artigos 77, 78 e 

88 da Lei n 2  8.666/93, o Município de Coronel Vivida poderá, garantida a prévia defesa, 

rescindir unilateralmente a ata de registro de preços, na forma do artigo 79 do mesmo 

diploma legal, bem como aplicar à detentora as sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal 

n 9  8.666/93. 

Parágrafo Segundo: A ata de registro de preços poderá ser rescindido pelos motivos 

previstos na Lei n9 8.666/93. 

Parágrafo Terceiro: Será automaticamente extinto a ata de registro de preços quando do 

término do prazo estipulado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA ANTICORRUPÇÃO 

As condições anticorrupção estão detalhadas no item 16 do Termo de Referência - Anexo 

do presente e devem ser rigorosamente observados pelos licitantes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

As condições quanto a gestão e fiscalização da ata de registro de preços estão detalhadas no 

item 17 do Termo de Referência - Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente 

observados pelos licitantes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES 

Parágrafo Primeiro: Nos termos do Art. 72  da Lei 10.520/02, quem, convocado dentro do 

prazo de validade da sua proposta, não celebrar a ata de registro de preços, deixar de 

entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 

da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da ata 

de registro de preços, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 

impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será 

descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere 

o inciso XIV do art. 49  desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 

previstas em edital, na ata de registro de preços e das demais cominações legais. 

Parágrafo Segundo: As sanções administrativas serão aplicadas em conformidade com o 

prescrito na Lei Federal n 9  8666/93, e em legislação correlata, podendo ser das seguintes 

espécies: 
a) Advertência. 

b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou na ata de registro de preços. 
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c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar 

com a Administração. 

d) Declaração de inidoneidade. 

- As sanções previstas nos subitens "a", "c" e "d" do parágrafo segundo, poderão ser 

aplicadas cumulativamente com a do subitem "b". 

Parágrafo Terceiro: A multa imposta a detentora ou licitante, poderá ser: 

a) de caráter moratório, na hipótese de atraso injustificado na entrega ou execução do 

objeto da ata de registro, quando será aplicada nos seguintes percentuais: 

- 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material 

ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida, 

quando o atraso não for superior 30 (trinta) dias corridos. 

II - 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder a alínea 

anterior, até o limite de 15 (quinze) dias, na entrega de material ou execução de 

serviços, calculado, desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor 

correspondente à parte inadimplida, em caráter excepcional, e a critério do órgão 

contratante. 

b) de caráter compensatório, quando será aplicada nos seguintes percentuais. 

- 15% (quinze por cento) do valor do empenho em caso de inexecução parcial do 

objeto pela detentora ou nos casos de rescisão da ata de registro de preços, calculada 

sobre a parte inadimplida. 

II - 20% (vinte por cento) sobre o valor da ata de registro de preços, pela sua 

inexecução total ou pela recusa injustificada do licitante adjudicatário em assinar ata 

de registro de preços ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 

estabelecido pela Administração. 

O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do 

primeiro dia útil seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução da Ata de 

Registro de Preços. 

Parágrafo Quarto: A instrução obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao 

acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. 

Parágrafo Quinto: Na fase de instrução, o indiciado será notificado pelo gestor da ata de 

registro de preços e terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento 

do correio eletrônico no e-mail, para apresentação da Defesa Prévia, assegurando-se lhe 

vista do processo, e juntada dos documentos comprobatórios que considerar pertinentes à 

fundamentação dos fatos alegados na mesma. 

Parágrafo Sexto: O extrato da decisão definitiva, bem como toda sanção aplicada, será 

anotada no histórico cadastral da empresa e nos sistemas cadastrais pertinentes, quando for 

o caso, além do processo ser apostilado na sua licitação correspondente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO 

A publicação do presente instrumento, em extrato, na Imprensa Oficial do Município, ficará 

a cargo da Administração e da contratação por outros órgãos ou entidades da Administração 
que utilizarem desta Ata, por conta desses, no prazo e forma dispostos pela legislação 

pertinente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Parágrafo Primeiro: Integram esta Ata de Registro de Preços o Ato Convocatório - Pregão 
Eletrônico n 2  108/2022 e seus anexos, bem como a proposta de preço escrita formulada 

pela DETENTORA da Ata, constando os preços de fechamento da operação e a 

documentação de habilitação, de cujos teores as partes declaram ter conhecimento e 

aceitam, independentemente de sua anexação. 

Parágrafo Segundo: Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes 

para, em complemento a esta Ata, definirem sua extensão, e dessa forma, regerem a 

execução adequada do instrumento ora celebrado. 

Parágrafo Terceiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Prefeito do Município, 

observadas às disposições estabelecidas na legislação vigente. 

Parágrafo Quarto: Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou 

apresentação de documentação relativa à licitação, nem em relação às expectativas de 

contratações dela decorrente. 

Parágrafo Quinto: O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais 

resultantes deste Edital será o de Coronel Vivida - PR, considerado aquele a que está 

vinculado o Prefeito. 

E, por estarem justos e acordados, assinam a presente ata de registro de preços em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, de tudo cientes, 

para que produzam seus efeitos legais e jurídicos. 

Coronel Vivida, xx de xxxxx de 2022. 

Anderson Manique Barreto 
	

xxxxx 

Prefeito 
	

xxxxxxxxxxxxx 

CONTRATANTE 
	

DETENTORA 

Testemunhas: 

(Anexar termo de referência) 
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MUNICÍPIODECORONELVIVIDA — PR 
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 108/2022 

TIPO MENOR PREÇO POR LOTE - AMPLA CONCORRÊNCIA 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED E ACESSÓRIOS, PARA SUBSTITUIÇÃO DA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PERÍMETRO URBANO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE 
OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO. Início do cadastro das propostas: a partir das 08h00miri do 
dia 23 de novembro de 2022 até às 08h00min do dia 09 de dezembro de 2022. Abertura das 
propostas após as 08h00min do dia 09 de dezembro de 2022. Início da disputa de preços às 
09h30min do dia 09 de dezembro de 2022. VALOR MÁXIMO TOTAL ESTIMADO: R$ 
1.712.884,00. Prazo de vigência: 12 meses. Os procedimentos para acesso ao Pregão 
Eletrônico estão disponíveis no site www.bll.org.br . O edital está disponível nos sites 
www.coronelvivida.pr.ciov.br  ou www.bll.org.br . Informações: (46) 3232-8300. Coronel Vivida, 21 
de novembro de 2022. Juliano Ribeiro, Presidente da CPL. 
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR 
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 108/2022 

TIPO MENOR PREÇO POR LOTE - AMPLA CONCORRÊNCIA 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED E ACESSÓRIOS, PARA SUBSTITUIÇÃO DA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PERIMETRO URBANO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE 
OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO. Início do cadastro das propostas: a partir das 08h00min do 
dia 23 de novembro de 2022 até às 08h00min do dia 09 de dezembro de 2022. Abertura das 
propostas após as 08h00min do dia 09 de dezembro de 2022. Início da disputa de preços às 
09h30min do dia 09 de dezembro de 2022. VALOR MÁXIMO TOTAL ESTIMADO: R$ 
1.712.884,00. Prazo de vigência: 12 meses. Os procedimentos para acesso ao Pregão 
Eletrônico estão disponíveis no site www.bII.orQ.br . O edital está disponível nos sites 
www.coronelvivida.pr.qov.br  ou www.bll.org.br . Informações: (46) 3232-8300. Coronel Vivida, 21 
de novembro de 2022. Juliano Ribeiro, Presidente da CPL. 
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RELATÓRIO DE GESTÃO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - AR 
BIMESTRE 2022 (SETEMBRO E OUTUBRO) DO ML1NICIPIO DE CORONEL VIVIDA -P0 
ATENDIMENTO À CRIA.4ÇA E AO ADOLESCENTE 
EIXO 1- DIREITO À VIDA E#5 0.AÚDE: 
1.1 -OBJETIVO: ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE PARA CRIANÇAS  E ADOLESCENTES: 
AI NÚMERO DF CONSULTAS PRÉ-NATAL: 
3*4 CONSULTAS DE GESTANTES 
81 CADASTRAMENTO DE GESTANTES NO PRIMEIRO TRIMESTRE: 
30 GESTANTES 
Cl CLASSIPICACÂO DE RISCOS DE GESTANTES DESDE A PRIMEIRA CONSULTA, 
3* GESTANTES CLASSIFICADAS 
Dl SSJPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA GESTANTES COM BAIXO PESO 

PROGRAMA NASCER EM CORONEL VIVIDA - NUMERO DE VISITAS E NOMEEI) DE 
ENTREGUES: 

ITS 
ACUSAÇÃO ANTITETÂNICA DE GESTANTES, 

27 GESTANTES VACINADAS 
O) AVAUAÇAO  DO PUERPÉRIO, 
Is PUERPÉPJO 
HI ATIVIDADES EDUCATIVAS PARA PROMOÇÂO EM SAÚDE (REUNIÕES. CAMPANHAS. 
PALESTRAS. OUTROS): 
03 PALESTRAS 
1) SAÚDE BUCAL - ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE O A 1* ANOS: 
FORAM ATENDIDAS 1040 CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 
3) PLANEJAMENTO FAMILIAR. DISTRIOIJIÇÂO DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS: 
PESSOAS QUE RETIRARAM MÉTODOS CONTRACEPTIVOS: SS) PESSOAS. 
1.2 - OBJETIVO: PROPORCIONAR VIGILÂNCIA NLTPRICIONAL 
AI ACOMPANHAMENTO OS) CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES. 
FORAM ACOMPANHADAS 4.201 CRIANÇAS  E ADOLESCENTES. 
B) ATIVIDADES DE SENSIBILIZAÇAO DAS MÃES PARA O ALEITAMENTO MATERNO: 
C) ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA: 
4 PALESTRAS - FORAM REALIZADAS ATIVIDADES EM ESCOLAS MUNICIPAIS E 
ESTADUAIS PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. 
Ii - OBJETIVO: IMUNIZAÇÂOt 
AI CRIANÇAS E ADOLESCENTES VACINADOS: 
FORAM APLICADAS 1.073 DOSES DE VACINAS DE ROTINA 
RI CAMPANHAS: 

1.4. OBJETIVO: ASSISTÊNCIAS Às DOENÇAS PREVALENTES NA INFÂNCIA: 
A) ATENDIMENTOS ASSISTÊNCIA Às INFECÇÕES RESPIRATÕRIAS AGUDAS EM 
MENORES DEIS ANOS: 
FORAM ATENDIDAS 33 CRIANÇAS COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS. 
8) ATENDIMENTOS ASSISTÊNCIAS AS DOENÇAS DIARRFJCAS EM CRIANÇAS 
MENORES DE 09 ANOS: 
FORAM ATENDIDAS 34 CRIANÇAS COM DIARREIA. 
CI ATENDIMENTOS ASSISTÊNCIA A OUTRAS DOENÇAS  PREVALENTES: 
1.434 
DI ATIVIDADES EDUCATIVAS DE PROMOÇAO DA SAUDE E PREVENÇÃO DAS 
DOENÇAS: 
00 
IS -OBJETIVO: PROPORCIONAR A INSERÇÂO DE FAIOIILIAS NO PROGRAMA LEITE 

DAS CRIANÇAS: 
At CADASTROS REALIZADOS 
SETEMBRO.: 97 CADASTROS 
OUTUBRO. 14 CADASTROS 
B) REUNIÕES MENSAIS COM AS FAMILIAS CADASTRADAS, PARA ORIENTAÇÃO E 
APOIO FAMILIAR: 
ORIENTAÇÕES REALIZADAS INDIVIDUALMEVIt 
C) CRIANÇAS INSERIDAS O PROGRAMA: 
SETEMBRO. II CADASTROS 

OUTUBRO: 07 CADASTROS 
IJANTIDASIE DE LITROS DE LEITE DISTRIBUÍDOS NO PER)ODO- 

RO: 6.OIA LITROS 
ERO: 6.325 LITROS 
2- DIREITO À LIBERDADE. -90 RESPEITO E À DIGNIDADE 

2.1 - OBJETIVO: SENSIBILIZAR E MOBILIZAR A POPULAÇAO  SOBRES TEMÃS1CA 
DA VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS  E ADOLESCENTES, 
De 
2.2 - OBJETIVO: FOMENTAR A FORMASJZAÇÂO DAS REDES DE PROTEÇÃO E 
ATENDIMENTO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IMPLANTAR 051 SISTEMA DE 
NOTIFICAÇÀO DE CASOS DE VIOLÊNCIA. QUE GARANTAM EMA AÇAO 
ARTICULADA ENTRE OS ÓRGÀOS RESPONSÁVEIS BEM COMO REGISTREM OS 
ENCAMINHAMENTOS DADOS: 
AI REUNIOES DA REDE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE: 02 
B) CASOS NOTIFICADOS: 
SETEMBRO: 02 CASOS 
OUTUBRO: 0* CASOS 
23 - OBJETIVO: QUALIFICAR OS SERVIÇOS DE MEDIDAS SOCIORDUCATIVAS EM 
MEIO ABERTO (LÁ E PSC): 
A) PLANOS INDIVIDUAIS DE ATENDIMENTO ELABORADOS: 
NÚMERO DE PLANOS ELABORADOS: 
SETEMBRO: OU 
OVT1JIORO. 01 
RI ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDIJCATIVAS EM 
LIBERDADE ASSISTIDA: 
SETEMBRO. 03 ADOLESCENTE 
OUTUBRO: 03 ADOLESCENTE 
C) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ~UNIDADE: 
SETEMBRO. 0* ADOLESCENTE 
OUTUBRO: 04 ADOI ESÇENTE 
24- OBJETIVO: FORTALECER O SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA - PAE.FI/CREAS: 
AI ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL ÀS CRIANÇAS  E ADOLESCENTES VITIMAS DE 
VIOLÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA FAMILIAR E SUAS FAMILIAS: 
SETEMBRO: 34 CASOS 
OUTUBRO.)) CASOS 
2.0 - OBJETIVO: GARANTIR O DIREITO A DIGNiDADE, ATRAVÉS DO AUXILIO. 
FUNERAL: 
A) AUXILIOS-FU1'lERAL: 
SETEMBRO: Si 
OUTUBRO: 05 

3.1 - OBJETIVO: CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA: 
A) GRUPO DO PAIF COM FAMILIAS INDIGENAS: 
SETEMBRO. NO. E,russ realizador oüs4d.dn r.I.sIos.. 
OUTUBRO: NO. tsr... r.oIIaad.s sthld.d.s .sIsste.o. 
RI REUNIÕES DOS GRLIP))S DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA: 
NO* tsr... rr.Uoad.. .doId.d.. .aI.0I,as 
3.2 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- ATENDIMENTO PRIMEIRA INFAI9CIA 
SETEMBRO: 
SISUARJOS REFERENCIADOS 
GESTANTES:)) 
CRIANÇAS DE O ASA MESES: 00 
CRIANÇAS DEOÀ 73 MESES: 2 
VISITAS DOMICILIARES: 394 
OUTUBRO: 
USUÁRIOS REFERENCIADOS 
GESTANTES: 27 
CRIANÇAS DF. OASÓ MESES: 106 
CRIANÇAS OUSA?) MESES 2 
VISITAS DOMICILIARES: 426 

33 -OBJETIVO: ESTRUTURAR EQWPAME7ATOS E APOIAR A OFERTA DE SERVIÇOS 
DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO  DE VINCULOU PARA CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES: 
AI EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VtNCULOS 

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A IS ANOS E IS A li ANOS - NÚMERO DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS: 
SETEMBRO: 250 CRIANÇAS E ADOLESCENTES no 1.5.1 Poroso i~ridoi o .00. 10 
:rsrgtosos de OS . IS 

OUTUBRO: 292 CRIANÇAS  E ADOLESCENTES so loto 1 Fo:AO :00.640: o.. ttda. (0 
iRItr55dtodeO6s 15 um. 

3.4 - OBJETIVO: OFERTAR PROGRAMA DE GUARDA SUBSIDIADA E FAMILIA 
ACOLHEDORA: CREAS 
AI FAMILIAS RECEBENDO GUARDA SUBSIDIADA: 
50 
EIXO 4 - DIREITO A EDUCAÇÃO, A CULTURAM O ESPORTE 110  LAZER: 
LI -OBJETIVO: EDUCAÇÃO INFANTIL: 
A) CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ATENDIMENTO: 
- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL AQUARELA: OS TURMAS E 75 ALUNOS. 
. CENTRO DE EDUCAÇAO INFANTIL ARCO'IOiS: 04 TURMAS E 6* ALUNOS. 
- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMAVERA: 04 TURMAS E 59 ALUNOS. 
. CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONA EMMA: OS TURMAS R 77 ALUNOS 
- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO RENA: 55 TURMAS E SI ALUNOS. 
-JUVEEA11NO REPASTO: 02 TURMAS E 36 ALUNOS 
- PRESIDENTE KENNEDV: 03 TURMAS E 54 ALUNOS. 
- MARIA DA LES: 02 TURMAS E 23 ALUNOS. 
-PAULINO STEDILE: OS TURMAS E lAR ALUNOS. 
-SANTA LÚCIA: 02 TURMAS E 26 ALUNOS. 
.SAOCEISTÓVAO 04 TURMAS E 54 ALUNOS. 
-SETE DE SETEMBRO. OS TURMAS E 95 ALUNOS. 
TIRADENTES-  04 TURMAS E 76 ALUNOS 

-VISTA ALEGRE: 02 TURMAS E 30 ALUNOS 

, DE. ULISSES GUIMARÃES: 03 TURMAS E 32 ALUNOS 
1.2 -OBJETIVO: ENSINO FUNDAMENTAL: 
8) ESCOLAS MUNICIPAIS E NUMERO DE ALUNOS: 
, DE. ULISSES GUIMARÃES: 07 TURMAS E 131 ALUNOS 

- JS)VSNTINO EUVATTO: 0$ TURMAS E 103 ALUNOS. 
, MARIA DA LUL 03 TURMAS E 67 ALUNOS. 
. PAULINO STÉDILE: 13 TURMAS E 270 ALUNOS 
. PRESIDENTE KENNEDY: 07 TURMAS E 145 ALUNOS 
. SANTA LUCIA: 04 TURMAS E 50 ALUNOS. 
- SÃO CRISTÕVAO: DO TURMAS 5 111  ALUNOS. 
, SETE DE SETEMBRO: 11 TURMAS E 251 ALUNOS 
. TIRADENTES: 09 TURMAS E IRA ALUNOS 
. VISTA ALEGRE: OS TURMAS E 62 ALUNOS 
C) ESCOLAS ESTADUAIS: 
- COLÉGIO ESTADUAL ARNALDO BUSATO: II TURMAS E 539 ALUNOS 
. COLÉGIO ESTADUAL CASTELO BRANCO: 54 TURMAS 42 ALUNOS 
. COLÉGIO ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS: 04 TURMAS E 49 ALUNOS 
. COLÉGIO ESTADUAL DO NÚCLEO DE SANTA LUCIA: III TURMAS E 46 ALUNOS 
. COLMIIO ESTADUAL TANCREDO NEVES: 11 TURMAS E 250 ALUNOS 
4.3 -OBJETIVO: ENSINO MÉDIO: 
A) INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - ENSINO MÉDIO INTEGRADO: 06 tasoua. 240 
ALUNOS 
B) ESCOLAS ESTADUAIS: 
- COLÉGIO ESTADUAL ARNALDO BUSATO.: lO TURMAS E SI) ALUNOS 

. COLÉGIO ESTADUAL CASTELO BRANCO: 03 TURMAS 32 ALUNOS 
- COLÉGIO ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS: O) TURMAS E 25 ALUNOS 
-COLÉGIO ESTADUAL DO NÚCLEO DE SANTA 0./CIA: 03 TURMAS E 20 ALUNOS 
, COLÉGIO ESTADUAL TANCREDO NEVES: 06 TURMAS E IX ALUNOS 
4.4 -OBJETIVO: EDUCAÇÂO INCLUSIVA: 
AI APAE: 144 ALUNOS 
Is) PAULINO STEDILE: 45 ALUNOS 

CI EDUCAÇÃO ESPECIAL COLÉGIO ESTADUAL ARNALDO BUSATO. 
- SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL: IS TURMAS E 31 ALUNOS 
SALA DE RECURSOS ALTAS HABILIDADES: 06 TURMAS E 12 ALUNOS 
DI EDUCAÇÃO ESPECIAL COLÉGIO ESTADUAL TANCREISO NEVES: 

SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL: 03 TURMAS E 09 ALUNOS 
EI EDL)CAÇAO ESPECIAL COLÉGIO ESTADUAL DO CAMPO DUQUE DE CAXIAS 
- SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL: 03 TURMAS EM ALUNOS 
4.5- EDUCAÇÀO INTEGRAL: 
A) PROGRAMA AABB COMUNIDADE: 121 ALUNOS 
4.6- EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR: 
A) COLEGIO ESTADUAL ARNALDO BUSATO: 
-CELEM - CENTRO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS MODERNAS - OFERTA 
EXTRACURRICULAR E GRATUITA DE LINGUAS ESTRANGEIRAS 
ESPANHOL BÁSICO: 03 TURMAS E 71 ALUNOS 
-ROBÓTICA: 04 TURMAS E 03 ALUNOS 
- EDUTECH: 02 SALAS 33 ALUNOS 
PROGRAMA JAA. JOVEM APRENDIZ 53 TURMAS E 49 ALUNOS 

-AULAS ESPECIALIZADAS EM TREINAMENTO ESPORTIVO 53 TURMAS P53 AI.eN::S 
-MAIS APRENDIZAGEM 04 TURMAS E 170 ALUNOS 
BI COLÉGIO ESTADUAL TANCREDO NEVES: 

CELSM - CENTRO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS MODERNAS - OFERTA 
EXTRACURRICULAR E GRATUITA DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS ESPANHOL BÁSICO: SI 
TURMA E 29 ALUNOS 
- AULAS ESPECIALIZADAS EM TREINAMENTO ESPORTIVO 02 TURMA E 29 ALUNOS. 
C) COLÉGIO ESTADUAL DO CAMPO DUQUE DE CAXIAS: 
- AULAS ESPECiALIZADAS EM TREINAMENTO ESPORTIVO SI TURMA E 22 ALUNOS 
O) COLEGIO ESTADUAL DO NÚCLEO DE SANTA LÚCIA: 
- CELEM - CENTRO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS MODERNAS - OFERTA 
EXTRACURPJCULAR E GRATUITA DE UNGUAS ESTRANGEIRAS ESPANHOL BÁSICO: II 
TURMA E)) ALUNOS 
- EDLTRCH AI TURMA E 23 ALUNOS 

E) COLÉGIO ESTADUAL CASTELO BRANCO 
- CELEM - CENTRO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS MODERNAS - OFERTA 
EXTRACURRICULAR E GRATUITA DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS ESPANHOL BÁSICO 0/ 

TURMA 626 ALUNOS 
• ROBÓTICA 02 TURMAS E Sf ALUNOS 

- EDUTECH 02 TI:RMAS p47 ALUNOS 

FI INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ- IFPR 
-CURSO DE PORTUGUÊS PARA IMIGRANTES SI TURMA COM 50 AI.IINOS. 

4.7- ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 
COLEOJIO ESTADUAL ARNALDO BUSATO 
•EJA00 TURMAS E III ALUNOS 

4.5- EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: 
A) COLÉGIO ESTADUAL ARNALDO BUSATO: 

.FORMAÇÀO DE DOCENTES ED. INF. ANOS 00. EM. PUNO.: OS TURMAS E 7 ALUNOS 
- TÉCNICO EM ALIMENTOS: 53 TURMAS 047 ALUNOS 
- TECNICO EM INFORMATICA INT:03 TURMAS É 79 ALUNOS 
- TECNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 01 TURMA E 28 ALUNOS 
- TECPIICO EM ESTÉTICA SUBO: 02 TURMAS E 47 ALUNOS 

49- OBJETIVO: CRIAR A CULTURA DO ESPORTE. LAZER E ATIVIDADE FÍSICA NA 
CRIANÇA E ADOLESCENTE, GARANTINDO UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA 
ATRAVÉS DA PRATICA DO EXERCÍCIO FÍSICO: 
AI ESCOLINHAS DISPONIBILIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPOSTE-
SETEMBRO E OUTUBRO: OS FUTEBOL: 50 CRL4NÇ.ISEAfX)LESCEÃ7F.S 
EIXO 0-DIREITOS PROFISSIONALIZACÃO E PROTECÃO NO TRAB'oI.RIG: 
EIXO O -_FORTALECIMENTO DAS ESTRL'IVRAS DO SISTEMA DE GARANTIA 91.10/ 
DIREITOS 9.4 CRL4.'.Cl E DO.4DOLE/)CENTE:H 
Corotol V:o::Ia. 21 do 000s:o4.. do 2022. 
Ekaao5da Veio Spoobo)a 
PrSSI6ROI, da (MOCA 

3JNICÊIO DE CORONEL OISIDA- P9 

TERMO OU (NE <I/2tS:UOA00- DE CPOAMFIMEN'TO PUR&(C/2 11' 34.-SOU 

O PoRIinII doajissodo 5* P515 da EIEI501B)UDADE DO 

CHAMAMENTO PÚBLICO psos Rmts06açloda Tinos dl Colabotaçio 

com a A5500AÇSO de Ptoleçbo O MRI.tTtid.dS.I 1 ida di Cotar.) 
ViodA - APM. 

dc 0.:.I 10..: F.d,:.: :Sotu 4s 30002010. Atool,, p24. LI P54.000 e 13 2Sa/1015. 

regulamenta aq.-oslSoda:raoq:bd:dadaooC.:atsamsr)oPúblico sorSoosÍssoos: 
Ad 31 Será coouidonado dooglve( o chentostontO público ta hipótese da 
:no,a6/4Odo da 0049/00600 Solfa 45 op.n:zaçdes da topedado coA on, razão 
da oa:os.za o:opo/os do objeto da øa(E000 00 5001 ttOSOi IOntan:a poda.:ant 

s,:.(:opJaa por ,o,te onSd.ado aspooitica, aspooabmanta quando 
- a parceria drcor,r, do daoolo.:dnc:a pa:a o-gaooaç6/ da sociedade 

ctW ooa esteja oolotzada on, Io na qual soa 4.506/ad. aop:-sloantana a 

06/dada beneSoAna, 

900010000 co~.  00050000/lo O 5016/4450 da SasBoa Mocopá o* A~ Soa.) e , &ri 

coodostnidads ous, o AI. 31, :soso 11 da La) FORma) nii 13019/204 Deu.). M,at)da 6/0.09112015. 

oslo .00 307512021 O LOA 311012021. DEFIRO o foomakaaçio do Tosto. de CsOaSomç*o som 
Ao.ocoçio O. Pto:eçio a Materno~* o a Infânca da Cosott.I V:oda - APta:, losaSa noC0PJ sob 6/ 
77.485.5:SO/O001-00, Sot a tsakzaç5o da CVan.atr.rlo PúSOço pato o topasse no valor do RI 

20.533,60 (ousO a oito mil 0005500051001005005058 sosssnB loto 5.500005). Coldonna p'soslo 

tto Art . 32.52000LsiF.dooánlS.0162C14, Seis 0b.$000 prazo 0aSS(0000) das 0 Contar da 

p.jbOcaÇAs deSte, 34:a :mpu5naçio desta oeog01ddado de charnamerlo pobecC. Pbes.0-Se. Cocos.) 

toada. IR do sooamSsO do 2022. Andamos MaISpoe 04,1.10, Prefeito. 

MANICP1O DE CORONEL VIVIDA - P9 
RESUMO SE ATAS SE REGISTRO DE PREÇOS 

0&assr4 03 642.01 P,0000 UlaESs.. e' 90)2022. OS~ tsposo a. psss pau 54540. ........ 
bc.çOos dasáqeSao todoasisia poro atender. atender ditoso. 9~ de 9&~: Ioa.RIIs.osts. 
seo,903.çIo 50 pa005.r00000 som psdios nogoátss. 15059005/ao do PesaR5.doç*u  S0a. 

000rOsd.000. 0*00 da odios E.Eelos ..sesáe.s .8.4505. os ,au.Obdad*9 da S.auaol. do Ebios. 
SIIçao a S,batosmo. Ps.ao' 12 notas. de 21.11.3022. 20.15.2523 Co~ SNOOCIÇdR de Cossol 
6614.. DETENTORAS. 

91006 1 	 VALORDETENTORAS 	 CNPJ ri- 
REGISTRO 	 ESTReADO 

180)2022 	 /lJ4'TONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 17.00S.513500I-1S 	 IOS.50R,CR 
00)202) MARX ESCAVACORS LTDA 	 SS.7DS.200I055I-V0 	 115.500,55 

Coto.) Soda, IR de novembro de 2023. Ar~ Mossq..a SoslaIo, PssIRIo. 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 
PARECER - DISPENSA ELETRÔNICA N'AlGOZ) 

DATA' 00/1022 	 ABERTURA 11011)22 	 0(59)0/IA DAS: 08S30 AS 4630 
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO EU SERVIÇOS OU ASSESSORA 
TÉCNICA E JSRIDCA PARA AJUSTES NAS LEIS DO PIANO DIRETOR MUNICIPAL DE 
CORONEL VIVIDA: conformo SoouolS.du no objeto do poeta Os editei .  

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 105IOLOGAÇEO - DISPENSA ELETRÔNICA N* 40/2022 
DATA 279/9/2) 	 ABERTURA' 1140122 	 HORÁRIO: 50:00 
OBJETO :  DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 06 ASSESSORIA 
TÉCNICA E JURÍDICA PARA AJUSTES NAS LEIS 00 PLANO OIOE000 MUNICIPAL DE 
CORONEL VIVIDA, 000lo,me dao,aeuado 550 objeto do pescoo edital. 

A EOSIROÇSO 550 intrigio dos ato. .coo. 000000.-la disponvol 550 seguin te endereço elaUSoso 
confOrme .500550800 pela Lo M.200'paI 50 30)) Se 204. 

Maio de 2021. Iagodamaolada p50 Sw.to 7691.6014 da :5010 do 2021. 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR 
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 501500/2022 

TIPO MENOR PREÇO POR LOTE - AMPLA CONCORRÊNCIA 

ObpoIo' REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO 
)NSTALAÇAO DE LUMINÁRIAS DE LES E ACESSÓRIOS, PARA SUBST1T6IÇÀO DA 
ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERIMETRO URBANO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE 
OBRAS, VIAÇAO E URBANISMO. lo,co Ao cadastro das propostas: s pedir das OSVUOm:o do 
dia 23d.t,00ambood,2O22 até MSOhOOrsodo dia OOda dezembro d.2S22,Aboilo,,oas 
psopo.tao após as 081100001 do da 09 0e dezamEro dl 2022. Inicio da dIRIa de poços as 
0011 )drn:n do da 59 do dezembro de 2022. VALOR MÁXIMO TOTAL ESTIMADO 9$ 
1.71208400. Prazo de o5oc.a 12 mesas. Os poced.msotos p505 05.550 00 Pregão 

EIISOo:co estão d'epotdoats lO 5115 .09.505,74. O edital sola IMsponlosl nos PIeS 

ooto.coro,teloo'da,ot,000.Ss 00 o.:cc sA,25,34, I5150lRsçdo,: (46) 3232-8300 CoronelVinA.. 21 
do 0000mbso de 2022 JIA,aoo Ribeiro. Preildsstl. da CPL. 

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - P0 
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 94' 10712022 

TIPO MENOR PREÇO POR CRU - AMPLA CONCORRÊNCIA 
09)0)0. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR SE 
SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS 
VIAÇÃO E URBANISMO. InIcto do cadastro das psopo6a o p500 das 0819/Orna, 0050 23 de 
ttoo.mbt0 da 2022 até Os 008I0000It Ao 91 US do dezembro da 3032. ASados. das .50901100 
após os 56/SOmot do dia 080. d.z.mbto 4.2022. Otico da disputo da poços 40 TORSOma, do 
Ala 08 de d.zanibqo do 2022. VALOR MÁXIMO TOTAL Ri 408 403,52 Prazo Ao olgnoa 12 
masst Os poocsd:moIt:ou paro acosso ao Pr.gio Elbd000 estio IbIpooIoets no ..ta 

O 544.) este d:spOoIo& nos 50.0 www.conon*1o+olda.Rq8Obo Ou amll.IV.C:Q 0 

IofomlaçUae (46) 32)2-0)00. Coronel 01,140, 21 da novembro 4. 3022. Johsoo Ribeiro .  
Presidente da CRI. 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA -90 
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO EIATRÕ#4ICO P2.' 15672022 

TIPO MENOR PREÇO POR CRU - AMPLA CONCORRÊNCIA 

061510: CONTRATAÇÃO DE EIOFRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA UF4ICENTRO. listo do 
5000$00 das propostas. a p0114 das 08S084at do Ala 23 da novemBoe do 3022 até Os OOttOOeuo 
do Ala 57 de dezembro do 2022. Abasto:a das propostas após .s OdSOSeun do dl 07 de 
dezelllEro de 2022. In í cio da d isputa de preços Os 10000mun do da 57 da dezembro de 2522. 
VALOR MÁJSMO TOTAL: RI 2477775,24. Prazo da vigência. 12 tosses. Os poocadcslan:os 
055080 0553 :10 Pregão UIol'Oit:co estão d:spoo(oais 550 5:1o ,  00SA.IóI..00.M. O ecital está 
d:spooloo) 5505 S1RS ~ OOtO00lOVSdA.0(.00V.b, OU 03.0 01/-o:': 0/. IeISomaçSes: (46) 3232- 
8300. Coronel Vivida. 21 donovembro da 2022. Julano 00)1,0, Presidente da CPL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÇLUVELÃNDIA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGAO ELETRÕNICO 50 0512 022 

UASG: 007$09 

(TENS EXCLUSIVOS PARA MIC000MPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E ITIENS 

DE AMPLA CONCORRÊNCIA. 

TIPO: MENOR PREÇO POR CRI 
O Mcas:UdaO As CI.calBoda Estado Ao Paoaoá a: ta aos 'nosassedve go. lisA ,saUa' édlaçtio no 
Se 57110122, 4001:0011. na Sala do LPIaçdes 540 1 Praça Galolo V.l5as 11 - Centro - CIao,A.:c5a - 	90. 	na 	rnodaOd.da 	de 	Ptsgao, 	co 	to-a 	EeSOmca, 	008o45 	 da 	plataloima 	do 
COWRAGOVURNAMENTAIS, ° ,,P ' oo.o.,,.o : - j,,. ,:..-,  10:0,0,00,20. O go.) em pos o9)seo 
'Aoclsiçao da Inaltoisi Ao oapadiaOa posa twas .s soasalel/al Ia .ditta0000çdo 405600 allolsapaI 

pulo p51040 da 12 moBal.' . 	ras quantidades a 	 mseoos.du ta Taeoo de 
Robôs no, 

DEI O ORO.) a suos 515005 podasSo sai vIA/los 5115,05 da .5501.1. pelos .otd.r.çes .454001505: 
.4sa.0000s.ssd000rnorna.:oao,.540/Dt 5 00 	 olaoe(and:aEs100.be:lio:Iaoao, p005140 Iasttbéae 
sassolicitado através do #4"W 400aUadOIa054&td:aAt.00O.bI. Moe Inlosev.çO.o pelo talsloee 
(46)3252-0007. Clsoslioda, 21 Ao NooRmEto da 2022 

RODRIGO A. MENDES DA SILVA 
PREGOEIRO 

NVACÍCIFIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR - CNPJ 90.974.10010001-64 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 54' 250/2022 

.ssoAo .otesoaooO s',.:aoea - R50/5tRO 00 PRIÇO 5' 5A/2022 

r,ova000 00:10005 $5' 1110.001 - ltOa5Ot0IAOO Se, 57/55/5500. 

0151500: 52 (0002) 5005 /01/1200:1:2001/ 

OBJETO: Regi~ da ~" ora futura# bquiwxô" do ~lodosa avo . "~ do evepo 4* motim 
.151900. .4. so.ds. da .a.I..IAO 05005 /sooulaaaaaaOsla booCS.0 o lo I., 0.061524. :OVossaoos ,oAoOst. 
esooc/oaçooe o  ::sd.0000 ~0. 	00 :e As5-ln,.a ccooas:o o Voo, 1 Ao SAIA 050050000:00010' 

- 601505   
V~ UML 

fui 
n;s 

o  

1.. 0,~ oea as os a esuss 0s Osços 1. a 55 50403.01 ('isso.'. o 524. 	 . 5 	 .,a o Rco$.s 50.5.5100. 

a. :. 	.... .00 os"aOa mato. uei .asôea. 1:01-.s . 55.54200 Os 535-0005al 550.4 
&5. 	

00010.0 	 4ae 
3.  

os 

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

DECRETO No 9026. de 18 0. ---b1. de 2022 Dispõe obre o expediente a ser cumprido 

nap.rti çõ., públicos 	 ... dares dos ).&e, do W.15o B0.1  d. 	.,.boi .. Copo 

do Mundo 9192. 2022. 	 3 olaimia 5. 0,tas,0 Ao, 	 01 .00a 0.40,00'.. zçaolNA ao o.95011 



DECRETO N° 8026, de 18 de novembro de 2022. 

Dispõe sobre o expediente a ser cumprido nas 
repartições públicas municipais, nas datas dos jogos 
da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo 
FIFA 2022. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, 
ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere a Lei Orgânica Municipal e ainda, 
Considerando a realização dos jogos da Copa do Mundo FIFA de 
2022 no Qatar, no período de 20 de novembro à 18 de dezembro; e 
Considerando que alguns jogos da Seleção Brasileira de Futebol 
estão programados para horários coincidentes com as atividades da 
Administração Pública Municipal, 
DECRETA: 
Art. 1 0  - Em caráter excepcional, o expediente a ser cumprido nas 
repartições públicas municipais, nas datas dos jogos da Seleção 
Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2022, serão os seguintes: 
1 - para os jogos dos dias 24/11/2022 e 02/12/2022 com início às 16h 
o expediente será das 8h às 12h e das 13h às 15h30. 
II - para o jogo do dia 28/11/2022 com início às 13h o expediente 
será das 8h às 12h30. 
Parágrafo único - havendo alteração nos horários dos jogos da 
Seleção Brasileira, os horários previstos nos incisos 1 e II serão 
revistos. 
Art. 20 - Caberá aos dirigentes das Secretarias Municipais a 
preservação e o funcionamento dos serviços essenciais ou que não 
possam ser paralisados, sem comprometimento da eficiência nas 
questões afeta às respectivas áreas de competência. 
Art. 3° - Os atendimentos na área da saúde de urgência e emergência 
nos dias citados nos Artigo 1 0  deste Decreto, serão realizados na 
Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas. 
Art. 4° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito do Município de Coronel Vivida, Estado do 
Paraná, aos 18 (dezoito) dias do mês de novembro de 2022. 

ANDERSON MANIQUE BARRETO 
Prefeito 

Publique-se e registre-se, 

CARLOS LOPES 
Secretário Municipal de Administração 

Publicado por: 
Simone Terezinha Sozo 

Código Identificador: 8248BB7E 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÓRGÃO GESTOR 
RELATÓRIO DE GESTÃO ATENDIMENTO À CRIANÇA E 
AO ADOLESCENTE —5° BIMESTRE 2022 (SETEMBRO E 
OUTUBRO) DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR 

RELATÓRIO DE GESTÃO ATENDIMENTO À CRIANÇA E 
AO ADOLESCENTE - 50 BIMESTRE 2022 (SETEMBRO E 
OUTUBRO) DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR 
ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 
EIXO 1— DIREITO À VIDA E A SAÚDE: 
- OBJETIVO: ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE PARA 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES: 
A) NÚMERO DE CONSULTAS PRÉ-NATAL: 
389 CONSULTAS DE GESTANTES 
B) CADASTRAMENTO DE GESTANTES NO PRIMEIRO 
TRIMESTRE: 
38 GESTANTES 

Paraná, 22 de Novembro de 2022 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná' ANO XI N°2650 

JUL IA NO RIBEIRO, 
Presidente da CPL. 

Publicado por: 
Leila Marcolina 

Código Identificador: 1 A5D865C 

Publicado por: 
Leila Marcolina 

Código Identifica dor: DA467 173 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO 8026/2022 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO 
ELETRÔNICO N° 108/2022 
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE - AMPLA CONCORRÊNCIA 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED E 
ACESSÓRIOS, PARA SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA NO PERÍMETRO URBANO, PARA ATENDER A 
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO. Início do 
cadastro das propostas: a partir das 08h00min do dia 23 de novembro 
de 2022 até às 08h00min do dia 09 de dezembro de 2022. Abertura 
das propostas após as 08h00min do dia 09 de dezembro de 2022. 
Inicio da disputa de preços às 09h30min do dia 09 de dezembro de 
2022. VALOR MÁXIMO TOTAL ESTIMADO: R$ 1.712.884,00. 
Prazo de vigência: 12 meses. Os procedimentos para acesso ao Pregão 
Eletrônico estão disponíveis no site www.bll.org.br . O edital está 
disponível nos sites www.coronelvivida.pr.gov.br  ou www.bll.org.br . 
Informações: (46) 3232-8300. 

Coronel Vivida, 21 de novembro de 2022. 

JUL IA NO RIBEIRO, 
Presidente da CPL. 

Publicado por: 
Leda Marcolina 

Código Identificador:7FE6 1 FE6 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
N° 04/2022 
O Presente documento se trata da INEXIGIBILIDADE DE 
CHAMAMENTO PUBLICO para formalização de Termo de 
Colaboração com a Associação de Proteção à Maternidade e à 
Infância de Coronel Vivida - APMI. 
O inciso II do Art. 31 da Lei Federal n° 13.019 de 31/07/2014, 
alterado pela Lei Federal n° 13.204/2015, regulamenta a questão da 
inexigibilidade do Chamamento Público, senão vejamos: 

Ø
"Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na 
hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações da 
sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria 
ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade 
específica, especialmente quando: 
.. ...... II- a parceria decorrer de transferência para organização da 
sociedade civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada 
expressamente a entidade beneficiária, '( ... ).. 
No caso em comento, considerando a solicitação da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e, em conformidade com o Art. 31, 
inciso II da Lei Federal n° 13.019/2014, Decreto Municipal n° 
6.097/2016 e pela LDO 3075/2021 e LOA 3110/2021, DEFIRO a 
formalização do Termo de Colaboração com Associação de Proteção à 
Maternidade e à Infância de Coronel Vivida - APMI, inscrita no 
CNPJ sob n° 77.485.530/0001-00, sem a realização de Chamamento 
Público para o repasse no valor de R$ 28.933,68 (vinte e oito mil 
novecentos e trinta e três reais sessenta e oito centavos). Conforme 
previsto no Art. 32, § 2o da Lei Federal n° 13.019/2014, fica aberto o 
prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação deste, para 
impugnação desta inexigibilidade de chamamento público. 

Publique-se. 

Coronel Vivida, 18 de novembro de 2022. 

ANDERSON MANIQUE BARRETO, 
Prefeito. 
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Prédio da Câmara em 17 de novembro de 2022. 

MAREIA ALVES PEREIRA 
PREGOEIRA 

AFIXADO NO MURAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2311112022 a 
0511212022. 

126075/2022 

1 Colombo 

Aviso de Licitação 
Edital - Tomada de Preços N° 3812022 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de 
pavimentação das seguintes vias públicas: Rua Camargo, Rua Fiorino e Travessa 
Fagundes Varela, compreendendo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, 
meio-fio de concreto, regularização e compactação de subleito, sub-base, base de 
brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento com CBIJQ, passeio 
publico, sinalização e demais serviços pertinentes incluídos nos projetos. 
Data: 12 de dezembro de 2022 às 09:00 horas. 
Local de Abertura: Sala de Licitações, situada na Rua XV de Novembro. 105 
- Centro - Colombo - Paraná. 
Preço Máximo: Constante no edital. 
Critério de Julgamento: Menor Preço por Lote Único. 
Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da 
Administração, sito á Rua XV de Novembro W. 105, Centro. Colombo - Paraná, 
ou pelos fones: (41) 3656-8080 ou 3656-8002 ou pelo sue: www.colombo.pr.gov.br  

Colombo, 21 de novembro de 2022. 
Alcione Luiz Giaretton 

Prefeito Municipal 
125939/2022 

SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO DE PENALIDADES 
O MUNICÍPIO DE COLOMBO, estado do Paraná, através da Secretaria Municipal 
de Obras, declara a quem possa interessar, que ficam SUSPENSAS todas as Sanções 
aplicadas à empresa VIA SUL CONSTRUTORA EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob 
n°03.078.090/0001-21, situada na Rua Doutor Marcelino Nogueira, n°507, Centro, 
São José dos PinhaislPR, CEP: 83.005-370, referente à Processo Administrativo n°. 
29425/2021, Concorrência Pública no. 001/2018. Contrato n°. 090/2018. Processo 
de Licitação n°. 281120. 
Dê-se publicidade, 

Colombo, 21 de novembro de 2021. 
ÍTALO PERINI NETO 

Secretário Municipal de Obras e Viação 
12625412022 

1 Cobrado 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 
AVISO DE EDITAL- PREGÃO ELETRÔNICO - N°072/2022 

O Município de Cobrado, Estado do Paraná, toma público que realizará às 08h30min 
do dia 05 de dezembro de 2022, PREGÃO ELETRONICO. por REGISTRO DE 
PREÇO visando, Aquisição de géneros alimentícios tipo sendo: leite, salgadinhos 
fritos e assados em geral, pães, bombom, mini sanduíches, sucos, água, bolos 
e tortas, vela, lanches suco e tortas salgadas para diversas secretarias dessa 
municipalidade, Estado do Paraná, conforme descrito em Edital menor preço por 
item. A pasta técnica estará disponível no portal da transparência do município e 
no sistema BNC, a partir de 22 de novembro de 2022 às 23h59min. Informações 
adicionais fone (44) 33211213. 

Cobrado (PR), 18 de novembro de 2022. 
MARCOS JOSE CONSAIJER DE MELLO 

PREFEITO 

AVISO DE EDITAL- PREGÃO ELETRÔNICO - N°073/2022 

O Município de Cobrado, Estado do Paraná, toma público que realizará às 1 3h3ømin 
do dia 05 de dezembro de 2022, PREGÃO ELETRONICO. por REGISTRO DE 
PREÇO visando, Aquisição de cartucho de tintas e toner para o município de 
Cobrado, conforme descrito em Edital menor preço por item. A pasta técnica estaca 
disponível no portal da transparência do município e no sistema BNC, a partir de 22 
de novembro de 2022 às 23h59mín. Informações adicionais fone (44) 33211213. 

Cobrado (PR), 18 de novembro de 2022. 
MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO 

PREFEITO 

AVISO DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO - N° 07412022 

O Município de Colocado, Estado do Paraná, toma público que realizará às 08h30min 
do dia 06 de dezembro de 2022, PREGÃO ELETRONICO, por REGISTRO DE 

PREÇO visando, Aquisição de computadores completa e instalado para a Secretaria 
de Educação, Escolas Municipais, Centro de Educação Infantil e Assistência Social 
do município Cobrado, Estado do Paraná, conforme descrito em Edital menor preço 
por item. A pasta técnica estará disponível no portal da transparência do município 
e no sistema BNC, a partir de 22 de novembro de 2022 às 23h59min. Informações 
adicionais fone (44) 33211213. 

Cobrado (PR), 18 de novembro de 2022. 
MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO 

PREFEITO 
126071/2022 

1 Coronel Vivida 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR 
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 

106/2022 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM - AMPLA CONCORRÊNCIA 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE DOS 
PROFESSORES DA UNICENTRO. Inicio do cadastro das propostas: a partir 
das 08h00min do dia 23 de novembro de 2022 até às 08h00min do dia 07 de 
dezembro de 2022. Abertura das propostas após as 08h00min do dia 07 de 
dezembro de 2022. Inicio da disputa de preços ás lOhOOmin do dia 07 de 
dezembro de 2022. VALOR MÁXIMO TOTAL: R$ 2.477.770,24. Prazo de 
vigência: 12 meses. Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão 
disponíveis no site www.bll.org  br. O edital está disponível nos sites 
www.coronelvivida.or.gov.br  ou www.bll.org.br . Informações: (46) 3232-8300. 

Coronel Vivida, 21 de novembro de 2022. Juliano Ribeiro, Presidente da CPL. 

125992/2022 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR 
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 

107/2022 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM - AMPLA CONCORRÊNCIA 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E 
URBANISMO. Inicio do cadastro das propostas: a partir das 08h00min do dia 
23 de novembro de 2022 até às O8hOOmin do dia 08 de dezembro de 2022. 
Abertura das propostas após as 08h00min do dia 08 de dezembro de 2022. Início 
da disputa de preços às IOhOOmin do dia OS de dezembro de 2022. ' VALOR 
MÁXIMO TOTAL: R$ 409.403,52. Prazo de vigência: 12 meses. Os 
procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis no site 
wssw.bbl.org.br . O edital está disponível nos simes www.coronelvivida.or.gov.br  
ou www.bll.org.br . Informações: (46) 3232-8300. Coronel Vivida, 21 de 
novembro de 2022. Juliano Ribeiro. Presidente da CPL. 

126115/2022 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR 
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 

108/2022 
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE. AMPLA CONCORRÊNCIA 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED E 
ACESSÓRIOS, PARA SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO 
PERÍMETRO URBANO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, 
VIAÇÃO E URBANISMO. Início do cadastro das propostas: a partir das 
08h00min do dia 23 de novembro de 2022 até às 08h00min do dia 09 de 
dezembro de 2022. Abertura das propostas após as 08h00min do dia 09 de 
dezembro de 2022. Inicio da disputa de preços às 09h30rnin do dia 09 de 
dezembro de 2022. VALOR MÁXIMO TOTAL ESTIMADO: R$ 1.712.884,00. 
Prazo de vigência: 12 meses. Os procedimentos para acesso ao Pregão 
Eletrônico estão disponíveis no site sww.bIl.oric.hr , O edital está disponível nos 
sites www.coronelvivida.pr.gov.br  ou wsw.blI.or.hr . Informações: (46) 3232. 
8300. Coronel Vivida, 21 de novembro de 2022. Juliano Ribeiro, Presidente da 
CPL. 

126234/2022 

1 Doutor Ubysses 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003312022 - SRP 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES, Estado do Paraná, 
torna público que fará realizar licitação, conforme segue: MODALIDADE; 
PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS n0 003312022 TIPO 
DE LICITAÇÃO: Menor Preço POR ITEM. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESAPARAREALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DECARIMBOS, 
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CRACHÁS, IMPRESSÃO DE MATERIAL 
GRÁFICO, FOTOLITOS, EDITOR.AÇÀO, INCLUINDO DESENVOLVIMENTO 
DE ARTE E MATERIAL INCLUSO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DAS VARIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E CAMPANHAS 
DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES, NAS QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS 
ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO 1. LICITAÇÃO 
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Ano: 	2022 

Modalidade: 	Concorrência 	Dispensa 	Pregão 

2 
Pregão Eletrônico n° 10812022 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED E ACESSÓRIOS, PARA 

SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PERMETRO URBANO, PARA ATENDERA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO. 
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Mural de Licitações Municipais 

(Fia  

TCEPR 
PMM'A 

Detalhes processo licitatório 
ntormaçoes ueraus 

Entidade Executora MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA 

Ano 2022 

N° licitação/dispensa/inexigibilidade* 108 

Recursos provenientes de organismos Internacionais/ multilaterais de crédi 

Instituição Financeira 

Contrato de Empréstimo 

Modalidade* Pregão 

Número edital/processo* 20512022 

Descrição Resumida do Objeto* REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED E ACESSÓRIOS, PARA SUBSTITUIÇÃO DA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PERÍMETRO URBANO, PARA ATENDER A SECRETARIA 

DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO. 

Forma de Avalição Menor Preço 

Dotação Orçamentária* 0800011575200312053339030507 

Preço máximo/Referência de preço 
- 1.712.884,00 

R$* 

Data de Lançamento do Edital 21/11/2022 

Data Abertura 09/12/2022 	Data Registro 	 22/1112022 

NOVA Data Abertura Data Registro da Retificação 

Data Cancelamento Data Registro do Cancelamento 

Há itens exclusivos para EPP/ME? Não 

Há cota de participação para EPP/ME? Não 	" 	Percentual de participação: 0,00 

Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME? Não 

Há prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais? Não 

Atenção: o TCE-PR não possui cópia dos arquivos dos editais. Eles devem ser obtidos exclusivamente junto aos municípios/entidades. 

Para maiores informações, consulte o site da entidade: 	p://www.coronelvivida.pggr 

Ii 

o 
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO N 2  108/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO 205/2022 

LICITAÇÃO PARA AMPLA CONCORRÊNCIA 

MODO DE DISPUTA "ABERTO e FECHADO" 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED E ACESSÓRIOS, PARA SUBSTITUIÇÃO DA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PERÍMETRO URBANO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE 

OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO, 

INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 23/11/2022, a partir das 08h00min. 

TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 09/12/2022, às 08h00min. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09/12/2022, após às 08h00min. 

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 09/12/2022, às 09h30min, 

LOCAL: www.bll.org.br  - "Acesso Identificado" 

VALOR MÁXIMO TOTAL ESTIMADO: R$ 1.712.884,00 (um milhão setecentos e doze 

mil oitocentos e oitenta e quatro reais. 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 

INFORMAÇÕES E RETIRADA DO EDITAL: O inteiro teor do Edital e seus anexos 

poderão ser retirados gratuitamente (em mídia digital) junto a Divisão de Licitações e 

Contratos, na Prefeitura Municipal de Coronel Vivida, no horário de expediente, das 

08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, na Praça Angelo Mezzomo, s/n - Centro, na 

cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, ou através dos sites: 

www.coronelvivida.pr.gov.br  / www.bll.org.br . Demais informações, telefone: (46) 

3232-8300, e-mail: Iicitacao@coronelvivida.pr.gov.br.  

4L2 
Coronel Vivida, 21 de novembro de 2022. 

1 
D 	

\\ 

Juliano Ribeiro 
) t 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 	 . ) 

A 

Praça Angelo Mezzomo, /n 9  - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacaocoror,elvivida.pr.gov.br  



2311112022 10:59 Esclarecimentos 10812022 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - BLLCOMPRAS 

BLL COMPRAS 
Esclarecimentos - Processo 108/2022 - MUNICIPIO DE CORONEL 

VIVIDA 

Requerimento 

Criado 	 Arq. 
Texto 	 Endereço 

em 	 esci. 

Venho respeitosamente solicita esclarecimento referente ao pregão em epigrafe conforme abaixo. Irticiaimente gostaria de informar que, é 

de nosso interesse participarnlo.s do Pregão Eletrônico em epígrafe, no entanto, vericamos que, do Lote 01, somente o itern 03 e 04 e de 

nossa fabricação / distribuição, demais itens destoam completamente do nosso Segmento. Acreditamos que, Outros tabricantes também 
Não há 

2311/2.022 não atendem a todos os itens do lote. Para não eliminar o potencial da competitividade, por favor, informar a possibilidade em 
arquivo 

10:10 	desmembrar o item 03 e 04 do Lote 01, se possível, alterar o criterio de julgamento dos materiais a serem licitados, por itero, pois 
anexado. 

acreditamos que com isso mais empresas poderão participar do certame. sem frustra o caráter competitivo e consequentemente 

possibilitando atender melhor o interesse público até por que se trata cio urna licitação com investimento vultuoso que demanda uma 

. 	 maior competividade. Aguardamos vosso retorno, conforme o artigo 12, § 1 0  do decreto o° 3555/2000. 

Resposta 

Criado em 
	

Texto 	 Arq. resp. 	 Endereço 

Não há arquivo anexado. 

FERNANDO DE QUADROS ABAUI 
CORONEL VIVIDA-PR - 23/11/2022 

Gerado em; 23/11/2022 10:57:46 

a 
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IIPI1 

 

Gmail 	 Licitação Coronel Vivida <licitacaocoroneIvividagmaiI.com > 

Pregão Eletrônico n° 10812022 
1 mensagem 

Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida©gma il. com> 
	

23 de novembro de 2022 às 11:05 
Para: obraseviacao©coronelvivida.pr.gov.br  
Cc: compras.juliano©coronelvivida.pr.gov.br  

Bom dia 	 r 
Fia 

Segue em anexo pedido de esclarecimento referente ao Pregão 108/2022. 

Considerando que tal licitação foi realizada mediante sua solicitação, favor analisar e responder via e-mail. 

Observação: temos o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis para responder. 

Fico no aguardo. 

_ -- 

Att, 

Município de Coronel Vivida 

Licitações e Contratos 

(46) 3232-8331 (46) 3232-8304 
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25111/2022 11:26 	 Fwd: Re: Pregão Eletrônico n°108/2022 

Fwd: Re: Pregão Eletrônico n° 10812022 

com pras.ju lia no coro nelvivida. pr . gov. br 	 25 de novembro de 2022 10:44 

Para: licitacaocoronelvivida.pr.gov.br  

Bom dia! 

Segue resposta. 

Mensagem Encaminhada------- FIB_.2C 

De: mauro ©coronelvivida.pg ...   
Para: • 
Recebida: 25 de novembro de 2022 10:02 
Assunto: Re: Fwd: Pregão Eletrônico n° 108/2022 
Bom dia... 
Por se tratar de opção do município a não divisão dos produtos em virtude de que a troca deve ser feita de conjunto 
completo, para que as hastes e luminárias não fiquem soltas como vem acontecendo. É uma opção melhor para que 
não haja futuramente problemas com as hastes e luminárias. 

23 de novembro de 2022 11:46, 	 escreveu: 

Segue solicitação. 

Mensagem Encaminhada ------- 
De: "Licitação Coronel Vivida" <licitacaocoronelvividagmail.com > 
Para: 	 coronelvivida.pL.gov.br  
CC:gjuliano©coronelvivida.p[gQv.br 
Recebida: 23 de novembro de 2022 11:05 
Assunto: Pregão Eletrônico n° 108/2022 
Bom dia 
Segue em anexo pedido de esclarecimento referente ao Pregão 108/2022. 
Considerando que tal licitação foi realizada mediante sua solicitação, favor analisar e responder via e-mail. 
Observação: temos o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis para responder. 
Fico no aguardo. 

Att, 

Município de Coronel Vivida 

Licitações e Contratos 

(46) 3232-8331 (46) 3232-8304 

about:blank 	 1/1 



J 
BLL COMPRAS 

Esclarecimentos - Processo 108/2022 - M U N ICI PIO DE CORONEL 
VIVIDA 

Requerimento 

Criado 	 Arq. 
Texto 	 Endereço 

em 	 esci. 

Venho respeitosamente solicita esclarecimento referente ao pregão em epígrafe conforme abaixo. Inicialmente gostaria de informar que, é 

de nosso interesse participarmos do Pregão Eletrônico em epígrafe, no entanto, verificamos que, do Lote 01, somente o item 03 e 04 é de 

nossa fabricação / distribuição, demais itens destoam completamente do nosso segmento. Acreditamos que, outros fabricantes também 
Não ha 

23/11/2022 não atendem a todos os itens do lote. Para não eliminar o potencial da competitividade, por favor, informar a possibilidade em 
arquivo 

1.010 	desmembrar o irem 03 e 04 do Lote JI se possível, a rerar o critério de julgamento dos materiais a serem licitados, por item, pois 
anexado. 

acreditamos que com isso mais empresas poderão participar do certame, sem frustra o caráter competitivo e consequentemente 

possibilitando atender melhor o interesse público até por que se trata de uma licitação com investimento vultuoso que demanda uma 

maior competividade. Aguardamos vosso retorno, conforme o artigo 12, § 12 do decreto n9 355512000. 

0 
Resposta 

Criado 
Texto 

em 

Arq. 
Endereço 

resp. 

Esclarec 

O pedido foi enviado ao Sr. Mauro Busanello, o qual solicitou a presente licitação, sendo que o mesmo nos respondeu: 	imento hps;//ianceeletronico.bl 

25111/2022 "Bom dia... Por se tratar de opção do município a não divisão dos produtos em virtude de que a troca deve ser feita de e oh.core.windowsnet/img 

conjunto completo, para que as hastes e luminárias não fiquem soltas como vem acontecendo. t uma opção melhor para respost eachmentanswers/c83806 

que não haja futuramente problemas com as hastes e luminárias.'. Portanto, conforme solicitado pela Administração a 1bb3c44891860e08a972h 

Municipal, a forma de julgamento fica mantida. 	 Mauro. 
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