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 EDITAL 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 055/2016. 

 

 

O Município de Almirante Tamandaré, por intermédio da Pregoeira Oficial, a Srta. Xênia 

Mara de Paula Sebotaio, em conformidade com a Portaria nº 518, de 06 de setembro 

de 2016, informa que por solicitação da Secretaria Municipal de Obras, protocolo nº 

0018.0019512/2016, que realizará procedimento licitatório para aquisição do objeto 

abaixo especificado, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO 

DE CADA LOTE, observadas as disposições legais contidas na Lei nº. 10.520 de 

17/07/2002, regulamentada através do Decreto Municipal 031/2005, subsidiariamente à 

Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, e disposições contidas no presente Edital. Torna público, 

para conhecimento das empresas interessadas, que no dia 17/11/2016 às 09h00min, 

estará abrindo as propostas de preços. E que no dia 17/11/2016, às 09h30min, 

através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, estará abrindo a sala de 

disputa para a realização de Licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, 

conforme descrito neste Edital e seus Anexos. 

 

1 – DO OBJETO 

 

  O presente Pregão tem por objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ATENDER A 

DEMANDA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍMETRO URBANO E 

RURAL, DO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, pelo período de 12 (doze) 

meses”. Pelo critério de MENOR PREÇO DE CADA LOTE, conforme Anexos deste 

Edital e demonstrativo abaixo: 

 

 

LOTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.  TOTAL  

01 REATORES PÇ 1 R$ 357.553,33 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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02 RELE PÇ 1 R$ 135.716,67 

03 BRAÇOS PÇ 1 R$ 172.773,33 

04 LUMINARIAS PÇ 1 R$ 930.963,42 

05 LAMPADAS PÇ 1 R$ 695.000,00 

06 ACESSÓRIOS PÇ 1 R$ 138.748,00 

VALOR MAXIMO DA LICITAÇÃO  R$ 2.430.754,75 
 

 
2 – DO VALOR ESTIMADO 
 
O preço máximo da presente licitação será de R$2.430.754,75(dois milhões 
quatrocentos e trinta mil setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco 
centavos), Conforme anexos deste edital. 
 
3 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 
 

DOTAÇÃO DESCRIÇÃO 

08.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

15.452.0026.2.033 Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública 

3.3.90.30.00-1507 Material de Consumo 

 
 
4 – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 

O Licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno 
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital.  
 
a) Credenciamento: 
 

a.1) os Licitantes deverão efetuar seu credenciamento junto ao órgão provedor, 
Banco do Brasil através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, 
preferencialmente, 3 (três) dias úteis antes da data de realização deste Pregão; 

 
a.2) o credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade     
integral     do   credenciado   e   na presunção de sua capacidade operacional para 
realizar as transações inerentes ao Pregão Eletrônico; 
 
a.3) poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas que atuem no ramo 
pertinente ao objeto da presente licitação, e que atendam todas as exigências deste 
edital; e 
 
a.4) não será admitida a participação de empresas ou pessoas reunidas em consórcio. 
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b) Estará impedido de participar o Licitante que: 
 

b.1) estiver sob decretação de falência, dissolução ou liquidação; 
 

b.2) estiver incurso em sanções aplicadas por esta administração; 
 

b.3) tenha sido punido ou declarado inidôneo por qualquer órgão ou entidade      da 
Administração Pública; e 

 
b.4) possuir em seu contrato social finalidade ou objetivo incompatível com o objeto 
deste Pregão. 

 
 
5 – DA REMESSA DAS PROPOSTAS 
 
a) No período mencionado no portal www.licitacoes-e.com.br, cada Licitante 
credenciado enviará por meio eletrônico sua proposta. 
 
b) O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em 
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas 
e subsequentes lances, se for o caso. 
 
c) A proposta de preços deverá consignar expressamente o “valor do total” estando 
incluídos todos os tributos, encargos sociais, insumos e demais despesas necessárias 
à execução do objeto desta Licitação. 
 
d) Não serão consideradas propostas com oferta de vantagem não prevista neste 
edital, sendo que valores superiores ao máximo permitido ou inexequíveis serão desde 
logo desclassificadas, antes mesmo da fase de lances. 
 
e) As propostas devem atender integralmente aos Anexos deste Edital. 
 
f) O preço deverá ser expresso em Real (R$), com 02(duas) casas decimais. 
(Exemplo: R$ 1,00). 
 
g) Caso as propostas apresentadas por MICROEMPRESAS e empresas de pequeno 
porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço 
(após o encerramento dos lances), será assegurada preferência de contratação, 
respeitado o seguinte: 

 
 

g.1) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela detentora do menor preço, situação 
em que será adjudicado em seu favor o objeto desta licitação; 
 
g.2) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as licitantes 
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remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese desta Condição, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
 
g.3) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nesta 
Condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta; 
 
g.4) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para apresentar novo lance no prazo máximo de 5 (cinco) minutos 
após a solicitação do Pregoeiro, sob pena de preclusão;  
 
g.5)O disposto nesta Condição somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 

h) Exaurida a fase de disputa, não serão aceitos pedidos de retirada de propostas, 
as quais serão consideradas em todos os seus efeitos obrigacionais, sujeitando-se ao 
julgamento até o final do certame, observado o disposto no parágrafo 6º, artigo 43 da 
Lei nº 8.666/93; 
 
i) Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o Licitante 
desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta do lance 
subseqüente, verificando sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, se for o 
caso, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta e/ou lance que atenda ao edital; 
 
j) Em sendo considerado habilitado o Licitante de menor lance na fase de habilitação, 
será este declarado vencedor via sistema eletrônico, “pela pregoeira oficial”. 

 
 
6 – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
 
a) No dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro abrirá a sessão 
pública, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais devem estar 
em perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas nos Anexos 
deste Edital, sob pena de desclassificação. 
 
b) Cabe aos Licitantes o acompanhamento das operações no sistema eletrônico 
durante a sessão pública do Pregão e a responsabilidade pelos ônus decorrentes da 
perda de negócios pela inobservância das mensagens emitidas pelo sistema ou em 
razão de desconexão. 
c) Os Licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de 
serem excluídos do certame pelo Pregoeiro. 
 
d) Será considerada aceitável a proposta que: 
 

d.1) atenda a todos os termos deste edital; 
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d.2) contenha preço compatível com os praticados no mercado, com os custos 
estimados para a execução do CONTRATO e com as disponibilidades 
orçamentárias da Prefeitura Municipal deste Município, e: 
 
d.3 – constatada a existência de proposta(s) inexequível(eis), ou superiores ao 
valor máximo do certame, o Pregoeiro excluirá o Licitante proponente da etapa 
de lances. 
 

e) Aberta a etapa competitiva, os Licitantes poderão encaminhar lance exclusivamente 
por meio do provedor eletrônico. 
 
f) Os Licitantes poderão, durante o horário fixado para recebimento de lances, 
oferecerem lances sucessivos, com valores inferiores ao último lance registrado no 
sistema. 

 
g) Não serão aceitos, ainda, dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo o 
lance recebido e registrado em primeiro lugar pelo provedor. 

 
h) Durante a sessão pública, os Licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais Licitantes, sendo 
vedada à identificação do detentor do lance. 
 
i) A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos 
lances pelo Pregoeiro, tempo este fixado em 02 (dois) minutos.  

 
j) A Pregoeira poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente 
ao Licitante que tenha apresentado o menor lance, para que seja obtido preço menor e 
assim decidir sobre sua aceitação. 
 
k) Em havendo desconexão entre a Pregoeira e os demais Licitantes por tempo 
superior a 20(vinte) minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente 
após comunicação expressa aos participantes. 
 
l) Caso haja desconexão do sistema para a Pregoeira, na etapa de lances, e o sistema 
permanecerem acessível aos Licitantes para recepção dos lances, quando possível à 
retomada do certame pela Pregoeira os atos até então praticados serão considerados 
válidos. 

 
m) A Pregoeira poderá suspender cancelar, ou reabrir a sessão pública a qualquer 
momento. 

 
 
n) O sistema anunciará automaticamente o Licitante de menor lance imediatamente 
após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, 
após negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor. 
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o) O Licitante detentor do menor lance deverá encaminhar, aos cuidados da 
Pregoeira IMEDIATAMENTE, (com exceção da regularidade fiscal, diante do art. 
42 da lei complementar 123/06), via e-mail: licitacoes@tamandare.pr.gov.br: 

 
o.1) prova de quitação com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do 
domicílio ou sede da empresa, ou outra equivalente na forma da lei; 
 
o.2) prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei; (INSS e FGTS). ou outra equivalente  na 
forma da lei; 
 
o.3) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, conforme Lei nº 12.440 de 07 de julho de 2011, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos Termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943. ou outra equivalente  na forma da lei; 
 
o.4) proposta de preço, em conformidade com o edital. 

 
p) E, posteriormente, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas entregar, 
cópias autenticadas ou originais dos documentos referente à habilitação e 
proposta de preço, para tanto deverá comprovar estar habilitado na data da 
disputa. Sob pena de ser inabilitado. 
 
Observação: os licitantes das demais colocações (1º, 2º etc.), poderão ser convocados 
a qualquer momento para apresentação da proposta de preços, e documentação de 
habilitação, para tanto deverão comprovar estar habilitados na data da disputa. 
 
q) Os Licitantes poderão interpor recursos, mediante manifestação prévia durante a 
sessão pública, bem como apresentar memoriais e contrarrazões, exclusivamente no 
âmbito do sistema eletrônico, em formulários próprios, sob pena de preclusão. 
 
r) Após o julgamento dos recursos e das contrarrazões, será adjudicado o objeto do 
certame ao Licitante declarado vencedor, estando o resultado final da Licitação sujeito 
à homologação pela autoridade superior competente. 
 
s) A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata que será divulgada 
no sistema eletrônico, sem prejuízo dos demais meios de publicidade existentes. 

 
 
 
7 – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO. 
 
O envelope contendo os documentos de habilitação e a proposta de preço (s) deverá 
conter: 

mailto:licitacoes@tamandare.pr.gov.br
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7.1 - DA HABILITAÇÃO 
 
7.1.1) Habilitação Jurídica: 
 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ação, 
acompanhados de documentação de eleição de seus administradores e a 
comprovação da publicação pela imprensa da ata arquivada. 
 
b) Apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que poderá ser cópia autenticada 
extraídos do livro diário, ou do jornal, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 
 
c) A empresa deverá apresentar um capital registrado integralizado 10% total do(s) 
lote(s) arrematado(s), ou patrimônio líquido correspondente, considerando o valor 
estimado do lote. (art. 31 da Lei de Licitações e Contratos). 
 
d) Apresentar índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 
(LC) com os resultados superiores a 01 (um), sendo inabilitado o licitante que 
apresentar índices em desconformidade com o seguinte Modelo Quadro, o qual 
deverá constar abaixo, o nome da empresa, assinatura do representante legal e 
assinatura do contador da empresa: 
 

Descrição Fórmula Resultado 

Liquidez Geral LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  

Passivo Circulante + Exigível a Longo 
Prazo 

 

Solvência  Geral SG = 
                             Ativo Total_________  

Passivo Circulante + Exigível a Longo 
Prazo 

 

Liquidez 
Corrente 

LC = 
         Ativo Circulante          ___  

Passivo Circulante  

 
e) Certidão da Corregedoria Geral da Justiça do Estado, da sede da pessoa jurídica, 
indicando o número de distribuidores de falência ou recuperação judicial com prazo, não 
superior a 90 (noventa) dias da apresentação da mesma à Comissão. 
 
f) Certidão(s) negativa(s) de pedido(s) de falência ou recuperação judicial expedida(s) 
pelo(s) Distribuidor (es) da sede da pessoa jurídica, no caso de haver mais de um, 
deverá apresentar de todos. 

 
g) As microempresas ou empresas de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, 
que utilizam – se de contabilidade simplificada e que não disponha de Balanço 
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Patrimonial, não estão obrigadas na apresentação dos documentos exigidos no item 
“d”, quais sejam balanço e índices de situação financeira, desde que apresentem, 
obrigatoriamente, documento de opção. 

 
 

7.1.2 – DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
Prova de Regularidade com as Fazendas: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 
b) Federal mediante a apresentação de certidão conjunta negativa de débitos relativos 
a tributos federais e dívida ativa da União; 
 
c) Estadual mediante a apresentação de certidão de regularidade fiscal e a certidão 
negativa de dívida ativa de tributos estadual emitida pela respectiva Secretaria de 
Estado da Fazenda do Estado da seda da empresa; 
 
d) Municipal mediante a apresentação de certidão negativa emitida pela respectiva 
Secretaria de Fazenda da seda da empresa; 

 
 
OBS: No caso em que a certidão negativa de débito de tributos/regularidade fiscal e a 
certidão negativa de dívida ativa forem unificadas, este documento único poderá ser 
apresentado; 
 
e) Prova de regularidade de débito expedida pelo INSS (CND) e prova de situação 
regular perante o fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (CRS); 
 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei 12.440/2011); 
 
OBS: No caso da proponente pretender executar o contrato através de filial, deverá ser 
apresentado todo o documento acima, tanto da matriz quanto da filial. 
 
No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do Art. 43 § 
1.º, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a 
pregoeira, concederá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que a pregoeira solicitar através do Chat 
mensagem, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. 
 
7.1.3 - HABILITAÇÃO TÉCNICA: 
 
a) Apresentação de atestado de qualificação técnica, em nome do licitante, emitidos 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o fornecimento de 
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produtos compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação, onde estejam contemplados no mínimo 40% (quarenta por cento), da 
quantidade prevista no objeto do edital (art. 30, inciso II § 3º da Lei nº 8.666/93) 
 

I.Os atestados deverão conter claramente: descrição dos produtos, os 
quantitativos, o nome/razão social; 
 

II.Deverão constar no atestado, ainda, o número do contrato e a data de sua 
assinatura, o prazo de execução e vigência; 

 
b) Declaração de que caso seja vencedora do certame manterá estoque de insumos 
necessários e em quantidades suficientes para atender a demanda dos pedidos; 
 
c) Apresentar declaração de comprometimento de que caso seja vencedora do 
certame, atenderá a todos os dispositivos da Lei nº 8078/90, do código de defesa do 
consumidor e demais legislações pertinentes; 
 
d) Declaração da licitante, assinada por seu representante legal, sob as penas do art. 
299 do Código Penal, de que atende e se submete a todas as cláusulas e condições do 
Edital relativa ao objeto licitatório; 

 
7.1.4 - DECLARAÇÕES: 
 
a) Declaração da licitante de que cumpre o disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal, conforme modelo em anexo; 
 
b) Declaração de idoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
conforme modelo em anexo; 
 
c) Declaração de que aceita todas as condições do edital. 

 
7.1.5 – DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
A proposta deverá conter: 
 
a) Indicação do “PREÇO DO LOTE”, considerando todas as informações deste Edital, 
obrigatoriamente as contidas nos Anexos, para tanto se faz necessário a apresentação 
dos valores unitários, de cada item, utilizando duas casas decimais. (Exemplo: R$ 
1,00). 
 
b) No caso de apresentação de proposta com mais de duas casas decimais, as casas 
excedentes serão desconsideradas, permanecendo a obrigação da proponente pela 
proposta que resultar da retificação; 
 
c) Prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar 
da data designada para a sessão pública. As propostas que não consignarem de forma 
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expressa o prazo de validade, este ficará fixado em 60 (sessenta) dias, para fins desta 
licitação; 

 
d) A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via original, sem emendas, rasuras, 
corretivas ou entrelinhas, com suas folhas rubricadas e a última contendo data, 
assinatura e identificação do signatário, que obrigatoriamente deverá possuir 
capacidade para o ato; 
 
e) Preferencialmente deverá ser apresentada na ordem em que se encontram e 
numerada e em papel timbrado da licitante; 
 
f) Não deverá conter alternativas de preços ou qualquer condição que induza o 
julgamento a ter mais de um resultado; 
 
 
7.1.6 DEMAIS INFORMAÇÕES: 
 
a) Os documentos poderão ser apresentados em via original ou por qualquer processo 
de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou por funcionário da Unidade que realiza a 
licitação; por publicação em Órgão de Imprensa Oficial ou, ainda, por cópia 
acompanhada da respectiva via original, para conferência no ato da entrega; 
 
b) Deverá apresentar procuração em conformidade com o anexo deste edital ou outro 
documento hábil, em se tratando de procuração por instrumento público; 
 

   b.1) Quando a empresa for representada por diretor, sócio ou gerente, a 
capacidade de representação será verificada em face do próprio contrato ou 
estatuto social. 

 
c) As certidões que não consignarem de forma expressa o prazo de validade, este ficará 
fixado em 90 (noventa) dias, para fins da presente licitação; 
 
d) Preferencialmente os documentos deverão ser apresentados na ordem em que se 
encontram no edital, e numerados. 
 
 
8 – DAS AMOSTRAS 
 
a) A empresa classificada deverá apresentar 01 (uma) amostra de cada item, 
juntamente com a ficha técnica do produto (sem exceção), e ainda de acordo com as 
especificações técnicas exigidas neste Termo – sem ônus para a Prefeitura Municipal, 
para efeito de Controle de Qualidade, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados a 
partir do primeiro dia útil subsequente a data do declarado arrematante; 
 
b) Para entrega das amostras dos bens ou produtos sujeitos a esta condição, deverão 
ser obedecidas as seguintes orientações: 
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b.1 Lote 01, itens 01, 02, 03, 04 e 05:  
 
b1.1 deverá ter obrigatoriamente selo Procel através da comprovação 
juntamente com a proposta impresso do site 
http://www.eletrobras.com.br/procel  CONTENDO A MARCA COTADA. 
 
b.2 Lote 02, item 01:  
 
b.2.1 Apresentar garantia mínima de 05 anos, com carta de garantia do 
fabricante deverão ser apresentados os laudos de ensaio do relé, tais como 
conforme NBR 5123/98 para ip-67 e ensaio de operação comprovando o 
mínimo de 30.000 operações por laboratório credenciamento pelo 
INMETRO, podendo assim ser atestado sua garantia. 
 
b.3 Lote 04, itens 03 e 04:  
 
b.3.1 Apresentar laudo de ensaio de tensão aplicada, ensaio de resistência 
de isolamento, ensaio de proteção contra chuva, ensaio de anodização e 
corrente de fuga em laboratório credenciado pelo Inmetro 
 
b.4 Lote 04, item 06:  
 
b.4.1 Certificado de resistência à poeira, objetos sólidos e umidade, ip 66 
para o conjunto ótico e driver conforme NBR iec 60529:2005, comprovado 
por laudo técnico realizado em laboratório certificado no INMETRO. 
 
b.4.2 - certificado de ensaio fotométrico da luminária contendo fluxo 
luminoso NBR 5101/2012, curvas de distribuição fotométrica, intensidade 
luminosa, características elétricas, eficiência energética, índice de 
reprodução de cor (irc) e temperatura de cor, comprovado por relatório de 
ensaio realizado em laboratório certificado no INMETRO. 
 
b.4.3 - Certificado de medição de distorção harmônica e fator de potência 
comprovado por relatório de ensaio realizado em laboratório certificado no 
INMETRO. 
 
b.5 lote 05, itens 04, 05, 06 e 07:  
 
b.5.1.1 apresentar catálogo técnico descrevendo as especificações 
solicitadas, e apresentar certificação iec 62035 comprovada por relatório de 
ensaio. 
 

c)  As Amostras deverão ser entregues na Prefeitura, no Departamento de Licitações, 
devidamente etiquetado, com a seguinte identificação: de Com; NÚMERO DO LOTE, 
DESCRIÇÃO, NOME DA EMPRESA, TELEFONE; nos horários que compreendem 
08h00min as 12h00min e das 13h00min as 17h00min. 
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d) No caso de não ser apresentada a(s) amostra(s), sem justificativa aceita pela 
Pregoeira, ou haver entrega de amostra, fora das especificações previstas neste 
Termo, a proposta do licitante será desclassificada. 
 
e) As amostras serão encaminhadas para análise e não serão devolvidas. 

 
 
9 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
a) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste edital, sem prévia e 
expressa anuência da Administração; 
 
b) A eximir a Prefeitura Municipal de qualquer responsabilidade quanto a possíveis 
ocorrências que venham a causar acidentes pessoais a empregados da contratada ou 
de terceiros, relativamente à entrega do objeto (§ 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93); 

 
c) A responsabilizar-se por todas as despesas com tributos fiscais, trabalhistas e 
sociais, que incidam ou venham a incidir, diretamente e indiretamente, na entrega do 
objeto; 
 
d) Responsabilizar-se pelo frete referente ao transporte dos produtos; 
 
e) A empresa que se recusar a entregar o objeto em discordância com as condições e 
especificações propostas neste Termo, estará sujeita a rescisão unilateral do contrato, 
sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 
8.666/93, cabendo defesa prévia, recurso e vista do processo, nos termos do art. 109 
do mesmo diploma legal; 
 
f) A detecção pela contratante de defeitos de fabricação, vícios que comprometam a 
qualidade dos equipamentos adquiridos independentemente da data, deverá o licitante 
vencedor trocar imediatamente os produtos com defeitos após comunicado prévio, sob 
pena de aplicação do disposto da Lei Federal nº. 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor), Lei de Licitações e Contratos e demais legislações. 
 
g) Esta Administração, a qualquer momento, poderá encaminhar o material fornecido 
ao fabricante/representante, para comprovação de autenticidade; 

 
h) Em caso de devolução do objeto por estar em desacordo com as especificações, 
todas as despesas serão atribuídas à empresa contratada. 
 
 
 
10 – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 
a) Os produtos deverão ter garantia de fábrica, de no mínimo de 12 (doze) meses ou 
conforme cada caso contido no termo de referencia dos produtos; 
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b) Deverá ser apresentada assistência técnica, de acordo com as recomendações do 
fabricante consertando ou substituindo, conforme o caso, as peças que apresentarem 
eventuais defeitos; 
 
c) Os produtos fornecidos deverão estar garantidos contra qualquer defeito de 
fabricação, nas condições do respectivo fabricante, devendo a licitante vencedora 
substituir, por sua conta e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, caso os produtos 
sejam considerados inadequados às especificações, ou que tenha sofrido danos ou 
avarias no transporte ou descarga, que comprometam o seu uso regular; 
 
d) No caso de substituição do produto, o substituto terá o mesmo prazo de garantia 
originalmente dado ao produto substituído, a contar da data em que ocorrer a 
respectiva substituição; 
 
 
11 – DOS PEDIDOS E ENTREGAS 
 
O recebimento do objeto desta licitação ocorrerá na prefeitura municipal, sendo de 
inteira responsabilidade da licitante contratada, sem ônus para esta prefeitura. 
 
a) Os objetos desta licitação deverão ser entregues, conforme solicitação da 
Secretaria Municipal de Obras.  
 
b) Os produtos deverão ser entregue na Rua Ari de Lara Vaz, 138 – Planta Mosacal 
(na altura do km 18 da Rodovia dos Minérios), Almirante Tamandaré/PR. O horário de 
funcionamento é de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 08h00min às 12h00min 

e das 13h00min às 17h00min. 
 
c)  Será verificada a equivalência do objeto licitado, com as especificações contidas 
no edital e seus anexos; 
 
d) Detectando-se alguma anormalidade: defeitos, falhas ou imperfeições, estes serão 
relacionados, e entregues a licitante vencedora para adoção das medidas cabíveis a 
fim de sanar os problemas. 

e) Efetuar a entrega dos objetos licitados no prazo máximo de 07 (sete) dias corridos, 
contados da data do recebimento da nota de empenho; 

f) A eximir a Prefeitura Municipal de qualquer responsabilidade quanto a possíveis 
ocorrências que venham a causar acidentes pessoais a empregados da contratada ou 
de terceiros, relativamente à entrega do objeto (§ 1º do art. 71 da Lei 8666/93); 

g) A responsabilizar-se por todas as despesas com tributos fiscais, trabalhistas e 
sociais, que incidam ou venham a incidir, diretamente e indiretamente, na entrega do 
objeto; 
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h) A empresa que se recusar a entregar o objeto em discordância com as condições e 
especificações propostas neste Termo, estará sujeita a rescisão unilateral do contrato, 
sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 
8.666/93, cabendo defesa prévia, recurso e vista do processo, nos termos do art. 109 
do mesmo diploma legal; 

i) A detecção pela contratante de defeitos de fabricação, vícios que comprometam a 
qualidade dos equipamentos adquiridos independentemente da data, deverá o licitante 
vencedor trocar imediatamente os produtos com defeitos após comunicado prévio, sob 
pena de aplicação do disposto da Lei Federal nº. 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor), Lei de Licitações e Contratos e demais legislações. 

j) Esta prefeitura, a qualquer momento, poderá encaminhar o material fornecido ao 
fabricante/representante, para comprovação de autenticidade; 

k) Em caso de devolução por estarem em desacordo com as especificações, todas as 
despesas serão atribuídas à empresa contratada. 

 
12 – DA FISCALIZAÇÃO 
 
a) O acompanhamento e a fiscalização dos produtos ficarão a cargo do servidor 
designado pela Secretaria Municipal de Obras, com a verificação dos quantitativos, das 
especificações técnicas e demais conformidades constantes neste Termo de 
Referência, do edital e do contrato; 
 
b) A Secretaria Municipal de Obras fiscalizará obrigatoriamente a execução do 
contrato, a fim de verificar se no seu desenvolvimento está sendo observados às 
especificações e demais requisitos nele previstos, reservando-se o direito de rejeitar 
recebimento do objeto que, não for considerado satisfatório e determinar a licitante a 
substituição do objeto ou correção de irregularidades; 
 
c) A fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade da empresa licitante, até 
mesmo perante terceiro, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de 
imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 
ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do licitante ou de seus agentes e 
prepostos (Art. 70 da Lei nº 8.666/93, com suas alterações). 

 
 

13- DOS PAGAMENTOS  
 
a) Entregue e aceita definitivamente o produto, a licitante vencedora apresentará nota 
fiscal para liquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta 
corrente em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal junto a 
Secretaria Municipal de Fazenda, devidamente atestada pelo Secretario Municipal de 
Obras; 
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b) Por ocasião do pagamento deverá ser apresentado: 
 

b.1) fatura/nota fiscal detalhada, devidamente atestada pelo Secretário Municipal 
de Obras; 
 
b.2) certidão negativa de débitos perante o Instituto Nacional de Seguridade Social 
(INSS), referente ao mês imediatamente anterior; 
 
b.3) cópia autenticada das guias de recolhimento do FGTS, devidamente quitadas; 
e 
 
b.4) cópia autenticada das guias de recolhimento da contribuição previdenciária, 
devidamente quitadas; 
 

c) Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, 
bem como enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 
for imposta à adjudicatária, em virtude de penalidade ou inadimplemento das 
obrigações assumidas; 
 
14 - DO REAJUSTE 
 
a) Os preços ajustados poderão ser reajustados, nos termos do Art. 65 da Lei 
8.666/93, observado o Índice Geral de Preços ao Consumidor – IGP-M, ou na falta 
deste por outros divulgados pelo Governo Federal. 
 
b) O reajuste incidirá após o prazo de 01 (um) ano, contado da data de apresentação 
da proposta, mediante requerimento do contratado. 

 

c) Quando antes da data de reajustamento, já tiver ocorrido a revisão do contrato para 
manutenção do seu equilíbrio econômico financeiro, será a revisão considerada à 
ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada. 
 
d) Os preços propostos serão considerados fixos, ressalvadas as hipóteses legais de 
admissibilidade de reajuste, previstos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
 
15 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
a) Na ocorrência de qualquer fato que impeça o cumprimento de prazo estabelecido 
neste edital, este será transferido para o primeiro dia útil de expediente normal da 
administração; 
 
b) Às empresas que retirarem edital serão expressamente comunicadas de toda e 
qualquer alteração que importe em modificação do mesmo através do site do Banco do 
Brasil, (www.licitações-e.com.br ) campo de mensagem; 
 

http://www.licitações-e.com.br/
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c) As licitantes ficam obrigadas, a qualquer tempo, a declarar a ocorrência de fatos 
impeditivos da habilitação e que ensejem no impedimento de licitar e contratar com a 
administração pública, em qualquer de suas esferas; 
 
d) A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável aceitação, pelos 
proponentes, das condições do edital, cujo desconhecimento não poderá alegar; 
 
e)  O Prefeito Municipal poderá revogar, total ou parcialmente, a presente licitação por 
razões de interesse público, ou anulá-la, por ilegalidade, de ofício ou por provocação 
de terceiros, nos termos do artigo 49, da Lei nº. 8.666/93, não cabendo às licitantes 
direito a indenização, nem pela elaboração da proposta e/ou apresentação de 
documentos; 
 
f) O prazo de entrega é de 07 (sete) dias corridos, a contar da ordem de 
fornecimento, o de execução até 31 de dezembro de 2016, o vigência de 12 meses a 
contar da assinatura do contrato 
 
g) Os prazos de execução e de vigência poderão ser prorrogados, a critério da 
administração, tendo por fundamento as disposições contidas no art. 57, da Lei nº 
8.666/93; 

 
h) Eventuais omissões serão supridas pelas disposições constantes da Lei nº 
8.666/93, com as alterações dela decorrentes; 

 
i) O expediente da Administração Pública se dá, de 2ª a 6ª feira, no horário das 
08h00min as 12h00min e das 13h00min às 17h00min. 

 
 
16 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
     O Licitante que causar o retardamento do andamento do certame, não mantiver a 
proposta, desistir do lance ofertado, fraudar de qualquer forma o procedimento desta 
Licitação, ou o vencedor que não cumprir as exigências estipuladas neste edital para 
assinatura do CONTRATO e/ou se recusar a assiná-lo terá suspenso o direito de licitar 
para este município, pelo prazo de até 2 (dois) anos, mediante procedimento 
administrativo que lhe assegurará o contraditório e a ampla defesa. 
 
17 - CONSTITUEM CONDIÇÕES INDISPENSÁVEIS PARA A CONTRATAÇÃO 
 
a) A adjudicação e homologação deste certame; 
 
b) A Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, convocará o vencedor do certame 
por carta, fax, e-mail ou telegrama, para: 
 

b.1) em até 3 (três) dias úteis, assinar o CONTRATO, cuja minuta encontra-se 
no ANEXO deste edital, sob pena de decair do direito à contratação e incorrer nas 
penalidades previstas neste edital; 
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c) O Licitante que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, mantidas as mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado financeiramente, do Contrato. 
 
 
18- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
a) Todas as referências de tempo contidas neste Edital, no aviso e durante a sessão 
pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF. 
 
b) Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 
irregularidade, devendo protocolar o pedido até 05(cinco) dias úteis antes da data 
fixada para a abertura do processo, a Administração julgara e respondera à 
impugnação em até 03 (três) dias úteis (art. 41§ 1o); 

c) A petição deverá ser encaminhada por escrito, mencionando o número deste 
Pregão e endereçada ao Município de Almirante Tamandaré, aos cuidados da 
“Pregoeira Oficial”. 

d) A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. (Art. 41§ 3o); 

e) É facultada a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da Licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar no ato da sessão pública. 

f) Alterar as condições deste Edital e reabrir prazo para apresentação de propostas, 
quando a alteração afetar a formulação da proposta, ou ainda, revogar ou anular a 
presente Licitação, nos termos da Lei. 

g) Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida. 

h) Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias 
de expediente deste Município. 

i) Os prazos, datas e vencimentos previstos neste Edital, na ocorrência de caso 
fortuito ou de força maior, serão suspensos, reabrindo-se a contagem a partir do 
primeiro dia útil imediatamente subsequente à sua normalização. 

j) A detecção, pelo Contratante, durante a vigência do Contrato de vícios de 
qualidade nos materiais adquiridos, importará na aplicação dos dispositivos da Lei 
Federal n.º 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

k) Integram o presente Edital os seguintes Anexos:  
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ITEM ANEXO (S) DESCRIÇÃO 

01 Anexo I Termo de Referência 

02 Anexo II Modelo de Proposta 

02 Anexo III Modelo de Procuração 

02 Anexo IV Modelo de Declaração de não utilização do Trabalho Infantil 

03 Anexo V Modelo de Declaração de idoneidade 

04 
Anexo VI Modelo De Declaração Enquadramento De Microempresa Ou 

Empresa De Pequeno Porte  

05 Anexo VII Minuta de Contrato 

 
 

Para dirimir quaisquer questões judiciais que por ventura existirem, as partes elegem o 
Foro Regional de Almirante Tamandaré da Comarca da Região Metropolitana de 
Curitiba, Estado do Paraná, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 

Almirante Tamandaré, 26 de outubro  de 2016. 
 

 
Xenia Mara de Paula Sebotaio 

Pregoeira Oficial 
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  005555//22001166  

  

AANNEEXXOO  II  
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
1. DO OBJETO:  

 
1.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
ELÉTRICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, NO PERÍMETRO URBANO E RURAL, DO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE 

TAMANDARÉ, pelo período de 12 (doze) meses. 
 
 
2. DA JUSTIFICATIVA: 

 
2.1 - Considerando que o serviço de iluminação pública é classificado pela doutrina 
administrativa como serviço geral, ou UTI universi, - “são os que atendem a toda 
coletividade, sem usuários determinados, como os de polícia, iluminação pública, 
calçamento e outras dessa espécie. Esses serviços destinam-se indiscriminadamente a 
toda a população, sem que se erijam em direito subjetivo individual de qualquer 
administrado a sua fruição particular, ou privativa de seu domicílio, de sua rua ou de 
seu bairro”;  
 
2.2 - Considerando ainda, que a iluminação pública é essencial para a qualidade de 
vida da comunidade, para o desenvolvimento social e econômico do Município e 
constitui-se num dos vetores mais importantes para a segurança pública dos centros 
urbanos no que se refere ao tráfego de veículos e pedestres e a prevenção da 
criminalidade; 
 
2.3 – Considerando também, que valoriza e ajuda a preservar o patrimônio urbano, 
embeleza e propicia a utilização noturna de atividades como: lazer, comércio, cultura e 
outros e uma vez que o serviço de iluminação é de responsabilidade da prefeitura 
municipal. 
 
2.4  - Lembrando que no ano corrente mais precisamente em 28 de março, deu-se 
inicio a procedimento para abertura de processo licitatório para compra de produtos 
para iluminação pública, onde a situação era bastante critica haja vista o período sem 
contrato para atendimento do setor de iluminação publica vinculado a esta secretaria, 
ocorre que em 06 de maio foram assinados contratos para tal fornecimento, neste 
momento temos a informar que não existe mais saldo nos contratos em vigência, 
devido à alta demanda. Sendo assim justificamos a necessidade de abertura de novo 
processo licitatório para que esta secretaria tenha condições de dar continuidade da 
execução dos serviços de troca, recuperação, adequação e ampliação da iluminação 
pública deste Município, além da necessidade de deixar a possibilidade de a nova 
gestão que assumira em 1º de janeiro de 2017 a continuidade deste serviço público 
imprescindível. 
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3. DA ABRANGÊNCIA:  
 
3.1 – Todas as vias urbanas e rurais do Município de Almirante Tamandaré. 
Conforme anexo.  
 

3. DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS, DAS 
QUANTIDADES E DO PREÇO MÁXIMO DO MATERIAL. 

LOTE 01 REATORES 

ITEM DESCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS QTDE. UNID. 
 VLR 
UNIT   

 VLR TOTAL  

1 

REATOR EXTERNO GALVANIZADO A FOGO CHAPA 
DE AÇO MÍNIMA DE 1,20MM COM BASE PARA RELÊ 
FOTOELÉTRICO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, 
NÚCLEO DE COBRE, CONTENDO CABOS EPR OU 
XLPE COM LUVAS PRÉ-ISOLADAS NAS PONTAS, 
PARA LÂMPADAS A VAPOR DE SÓDIO 70W, 
PERDAS MÁXIMAS DE 12W E FATOR DE POTÊNCIA 
MÍNIMA DE 0,92, DEVENDO POSSUIR EM SUA 
LATERAL ADESIVO REFLETIVO PARA MELHOR 
IDENTIFICAÇÃO DA POTÊNCIA DO REATOR, 
SENDO FUNDO BRANCO E LETRAS VERMELHAS, 
220V, DEVENDO TER GARANTIA MÍNIMA DE 5 
ANOS. 

1000 PÇ 
 R$                  

90,82  
 R$                 

90.823,33  

2 

REATOR EXTERNO GALVANIZADO A FOGO CHAPA 
DE AÇO MÍNIMA DE 1,20MM COM BASE PARA RELÊ 
FOTOELÉTRICO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, 
NÚCLEO DE COBRE, CONTENDO CABOS EPR OU 
XLPE COM LUVAS PRÉ-ISOLADAS NAS PONTAS, 
PARA LÂMPADAS A VAPOR DE SÓDIO 150W, 
PERDAS MÁXIMAS DE 18W E FATOR DE POTÊNCIA 
MÍNIMA DE 0,92, DEVENDO POSSUIR EM SUA 
LATERAL ADESIVO REFLETIVO PARA MELHOR 
IDENTIFICAÇÃO DA POTÊNCIA DO REATOR, 
SENDO FUNDO BRANCO E LETRAS VERMELHAS, 
220V, DEVENDO TER GARANTIA MÍNIMA DE 5 
ANOS. 

500 PÇ 
 R$                

109,39  
 R$                 

54.696,67  

3 

REATOR EXTERNO GALVANIZADO A FOGO CHAPA 
DE AÇO MÍNIMA DE 1,20MM COM BASE PARA RELÊ 
FOTOELÉTRICO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, 
NÚCLEO DE COBRE, CONTENDO CABOS EPR OU 
XLPE COM LUVAS PRÉ-ISOLADAS NAS PONTAS, 
PARA LÂMPADAS A VAPOR DE SÓDIO 250W, 
PERDAS MÁXIMAS DE 24W E FATOR DE POTÊNCIA 
MÍNIMA DE 0,92, DEVENDO POSSUIR EM SUA 
LATERAL ADESIVO REFLETIVO PARA MELHOR 
IDENTIFICAÇÃO DA POTÊNCIA DO REATOR, 
SENDO FUNDO BRANCO E LETRAS VERMELHAS, 
220V, DEVENDO TER GARANTIA MÍNIMA DE 5 
ANOS. 

500 PÇ 
 R$                

127,30  
 R$                 

63.651,67  

4 

REATOR PARA USO INTERNO, MODELO TIPO 
ABERTO COM NÚCLEO DE COBRE, PLATAFORMA 
TIPO KIT REMOVÍVEL CHAPA DE AÇO MÍNIMA DE 
1,20MM, DEVENDO TODO O CONJUNTO SER 
PINTADO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, CONTENDO 
COM CAPACITOR E IGNITOR MONTADOS COM 
CONECTORES MATT-IN-LOCK, VAPOR DE SÓDIO 
250W, PERDAS MÁXIMAS DE 24W E FATOR DE 
POTÊNCIA MÍNIMA DE 0,92, VOLTAGEM ATÉ 220V, 
DEVENDO TER GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. 

500 PÇ 
 R$                

130,84  
 R$                 

65.421,67  
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5 

REATOR PARA USO INTERNO, MODELO TIPO 
ABERTO COM NÚCLEO DE COBRE, PLATAFORMA 
TIPO KIT REMOVÍVEL CHAPA DE AÇO MÍNIMA DE 
1,20MM, DEVENDO TODO O CONJUNTO SER 
PINTADO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, CONTENDO 
COM CAPACITOR E IGNITOR MONTADOS COM 
CONECTORES MATT-IN-LOCK, VAPOR DE SÓDIO 
400W, PERDAS MÁXIMAS DE 32W E FATOR DE 
POTÊNCIA MÍNIMA DE 0,92, VOLTAGEM ATÉ 220V, 
DEVENDO TER GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. 

500   
 R$                

165,92  
 R$                 

82.960,00  

VALOR MAXIMO DO LOTE 01 
 R$               

357.553,33  
      

LOTE 02 RELE   

ITEM DESCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS QTDE. UNID. 
 VLR 
UNIT   

 VLR TOTAL  

1 

RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA COMANDO DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CORRENTE ALTERNADA 
105-305V, FREQÜÊNCIA 50/60HZ; CONSTITUÍDO DE 
TAMPA EM POLICARBONATO ESTABILIZADO 
CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA, PINOS DE 
CONTATOS EM LATÃO FIXADOS NA PARTE 
INFERIOR E SELADOS, CONTATOS DE CARGA DE 
ALTA DURABILIDADE, SUPERIOR OU IGUAL A 
30.000 OPERAÇÕES; TIPO NF EM OPERAÇÃO 
SENSOR FOTOELÉTRICO, FOTO TRANSISTOR DE 
ALTA SENSIBILIDADE, FAIXA DE OPERAÇÃO 
MÁXIMO 80 LUX PARA DESLIGAR, RELAÇÃO 
DESLIGA/LIGA 1,2 A 4 DE ACORDO COM ABNT NBR 
5123/98, TENSÃO DE OPERAÇÃO 105 A 305V 
AUTOMÁTICO. TEMPERATURA DE TRABALHO -
5ºCA + 50ºC. CONSUMO MÁXIMO 0,9W IP 67. 
ACIONAMENTO COM RETARDO DE 5 SEGUNDOS. 

5000 PÇ 
 R$                  

27,14  
 R$               

135.716,67  

VALOR MAXIMO DO LOTE 02 
 R$               

135.716,67  

 

 

 

 
    

LOTE 03 BRAÇOS 

ITEM DESCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS QTDE. UNID. 
 VLR 
UNIT   

 VLR TOTAL  

  
BRAÇO TIPO BR1 25,40 X 1.000MM, PAREDE 
2,25MM GALVANIZADO A FOGO, CONFORME NTC 
813951 

500 PÇ 
 R$                  

26,81  
 R$                 

13.405,00  

  

BRAÇO TIPO MODELO BR2 48,30MM  X 1.800MM, 
PAREDE 3,00MM GALVANIZADO A FOGO CURVA 
NA PONTA COM SAPATA DEVENDO SER 
MARCADO NA SAPATA A DATA DE FABRICAÇÃO E 
A MARCA DA FABRICANTE 

500 PÇ 
 R$                  

77,29  
 R$                 

38.645,00  

  

BRAÇO TIPO MODELO BR2 48,30MM  X 3.600MM, 
PAREDE 3,00MM GALVANIZADO A FOGO CURVA 
NA PONTA COM SAPATA DEVENDO SER 
MARCADO NA SAPATA A DATA DE FABRICAÇÃO E 
A MARCA DA FABRICANTE 

1000 PÇ 
 R$                

120,72  
 R$               

120.723,33  

VALOR MAXIMO DO LOTE 03 
 R$               

172.773,33  
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LOTE 04  LUMINÁRIAS 

ITEM DESCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS QTDE. UNID. 
 VLR 
UNIT   

 VLR TOTAL  

1 

ACRÍLICO PARA LUMINÁRIA PÉTALA MODELO TIPO 
31, PARA REPOSIÇÃO DE LUMINÁRIAS 
EXISTENTES COM A CAPACIDADE PARA 
SUPORTAR ATÉ DUAS LÂMPADAS À VAPOR 
METÁLICA DE 400W, MEDINDO 680 MM 
COMPRIMENTO X 580MM LARGURA X 380MM 
PROFUNDIDADE 

200 PÇ 
 R$                

212,12  
 R$                 

42.423,33  

2 

LUMINÁRIA FECHADA TENDO SEU CORPO EM 
ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADO NA COR CINZA 
MARTELADO PARA USO EM AVENIDAS, PARQUES 
E PÁTIOS, MODELO TIPO PÉTALA CONJUNTO COM 
2 LUMINÁRIAS COM NÚCLEO CENTRAL EM 
ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADO NA COR CINZA 
MARTELADO COM 110MM DE DIÂMETRO PARA 
MODELO DE POSTE DE CONCRETO 
CONECTIVIDADE REDUZIDA, FECHADO EM 
ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, MODELO PARA 2 
LÂMPADAS CADA LUMINÁRIA, SENDO PARA 4 
LÂMPADAS À VAPOR METÁLICA POTÊNCIA 
MÁXIMA DE 400W PARA O CONJUNTO COM 
ALOJAMENTO PARA REATOR 

5 CJTO 
 R$             

3.004,58  
 R$                 

15.022,92  

3 

LUMINÁRIA FECHADA PARA USO EM SISTEMAS DE 
ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, RUAS 
SECUNDÁRIAS. COPO ÓPTICO/REFLETOR EM 
CHAPA DE ALUMÍNIO REPUXADO , POLIDO POR 
SISTEMA DE ABRILHANTAMENTO 
ELETROQUÍMICO ACABAMENTO ANODIZADO E 
SELADO. MODELO PROJETADO PARA O USO 
VAPOR DE SÓDIO DE 70W PODENDO SER ATÉ 
150W. CORPO EM REFLETOR EM CHAPA DE 
ALUMÍNIO ESTAMPADO, TRATADO POR 
PROCESSO DE ABRILHANTAMENTO 
ELETROQUÍMICO,ANODIZADO E COM 
FECHAMENTO EM POLICARBONATO. PESCOÇO 
EM LIGA DE ALUMÍNIO, PARA ENCAIXE DE TUBOS 
ATÉ Ø33. O FECHAMENTO DA LUMINÁRIA DEVE 
SER FEITO ATRAVÉS DE PRESILHAS DE AÇO-
INOX. DEMAIS PARAFUSOS, PORCAS E 
ARRUELAS, EM LATÃO CADMIADO OU AÇO INOX. 
A LUMINÁRIA DEVE POSSUIR FOCALIZADOR DE 
AJUSTE EM AÇO CARBONO A FOGO, ALUMÍNIO OU 
INJETADO, COM MARCAÇÕES IDENTIFICADAS 
QUE ATENDAM A LÂMPADA RELACIONADA NESTA 
ESPECIFICAÇÃO E PROPORCIONEM UM MELHOR 
RENDIMENTO DA LUMINÁRIA COM 5° DE 
INCLINAÇÃO. A DOBRADIÇA DEVERÁ CONTER 
SISTEMA DE ABERTURA PARA A LUMINÁRIA COM 
SOQUETE E-27 E NÃO PODE PERMITIR QUE O 
REFRATOR SE DESPRENDA DA LUMINÁRIA 
DURANTE O SEU MANUSEIO PARA O MODELO E-
27 

500 PÇ 
 R$                  

71,28  
 R$                 

35.638,33  
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4 

LUMINÁRIA FECHADA PARA USO EM SISTEMAS DE 
ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, RUAS 
SECUNDÁRIAS. CORPO ÓPTICO/REFLETOR EM 
CHAPA DE ALUMÍNIO 1,2MM ACABAMENTO 
ANODIZADO RESISTENTE A INTEMPÉRIES, 
MODELO PROJETADO PARA O USO COM VAPOR 
DE SÓDIO DE 250W PODENDO SER ATÉ 400W. 
CORPO EM REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO 
ESTAMPADO E ESCALONADO, TRATADO POR 
PROCESSO DE ABRILHANTAMENTO 
ELETROQUÍMICO, ANODIZADO E COM 
FECHAMENTO EM POLICARBONATO. PESCOÇO 
EM LIGA DE ALUMÍNIO, PARA ENCAIXE DE TUBOS 
ATÉ Ø49. REFRATOR EM POLICARBONATO 
PRISMÁTICO. SOQUETE E40. A FIXAÇÃO DA 
LUMINÁRIA AO BRAÇO, DEVE SER COM 
PARAFUSOS EM AÇO INOX. DEMAIS PARAFUSOS, 
PORCAS E ARRUELAS, EM LATÃO CADMIADO OU 
AÇO INOX. A LUMINÁRIA DEVE POSSUIR 
FOCALIZADOR DE AJUSTE EM AÇO CARBONO A 
FOGO, ALUMÍNIO OU INJETADO, COM 
MARCAÇÕES IDENTIFICADAS QUE ATENDAM A 
LÂMPADA RELACIONADA NESTA ESPECIFICAÇÃO 
E PROPORCIONEM UM MELHOR RENDIMENTO DA 
LUMINÁRIA COM 5° DE INCLINAÇÃO. O 
FECHAMENTO DA LUMINÁRIA DEVE SER FEITO 
ATRAVÉS DE PRESILHAS DE AÇO-INOX. A 
DOBRADIÇA DEVERÁ CONTER SISTEMA DE 
AMORTECIMENTO DE ABERTURA PARA A 
LUMINÁRIA COM SOQUETE E-40 E NÃO PODE 
PERMITIR QUE O REFRATOR SE DESPRENDA DA 
LUMINÁRIA DURANTE O SEU MANUSEIO PARA O 
MODELO E-40.  

500 PÇ 
 R$                

106,98  
 R$                 

53.491,67  

5 

LUMINÁRIA PUBLICA DE ALTO DESEMPENHO 
FOTOMÉTRICO, CORPO COM ALOJAMENTO PARA 
EQUIPAMENTO ELÉTRICO EM LIGA DE ALUMÍNIO 
INJETADO, PINTADOS NA COR CINZA MUNSELL, 
REFLETOR COM ALTO DESEMPENHO 
FOTOMETRICO, ESTAMPADO EM CHAPA DE 
ALUMÍNIO DE ALTA PUREZA COM ESP. 1,0MM, 
COM BASE P/RELÉ, REFRATOR EM VIDRO PLANO 
OU CURVO, SOQ. E-40 P/LAMP. TUBULAR VAPOR 
METÁLICA 100/150W, GRAU DE PROTEÇÃO IP-66, 
COM ENC. P/PONTA DE BRAÇO DIAM. EXTERNO 
48,3MM OU 60,3MM. 

250 PÇ 
 R$                

273,66  
 R$                 

68.415,83  

6 

LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA A LED, 
COM CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO EM ALTA 
PRESSÃO COM PINTURA EPÓXI. ÍNDICE DE 
PROTEÇÃO MÍNIMO IP 66 DO DRIVER E 
CONJUNTO ÓPTICO. LED COM TEMPERATURA DE 
COR 3800K~4500K (LUZ BRANCA). BIVOLT 
AUTOMÁTICA (110/220V)/60HZ. POTÊNCIA MÁXIMA 
DE 160WATTS (CONSUMO), FLUXO LUMINOSO 
MÍNIMO DA LUMINÁRIA DE 17.000 LÚMENS, 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DA LUMINÁRIA 
DE 100 LÚMEN/WATT, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, 
MAIOR OU IGUAL A 0.90. DISTORÇÃO HARMÔNICA 
INFERIOR A 10%. VIDA ÚTIL MÍNIMA 80.000 HORAS. 
LENTE EM VIDRO COM PROTEÇÃO IK09. ENCAIXE 
LATERAL PARA BRAÇO DE 45MM À 60MM. A 
LUMINÁRIA DEVE POSSUIR DISPOSITIVO INTERNO 
PROTETOR DE SURTO 10KV/10KA PARA 

40 PÇ 
 R$                

435,95  
 R$                 

17.438,00  
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PROTEÇÃO DO LED E DRIVER. AS LUMINÁRIAS 
DEVEM VIR COM PRÉ DISPOSIÇÃO PARA 
INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE TELE GESTÃO. 
POSSIBILIDADE DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DE 
PEÇAS E ACESSÓRIOS INDIVIDUAIS, TAIS COMO 
DRIVER E CONJUNTO ÓPTICO. ACESSO A DRIVE E 
CONJUNTO OPTICO SEM O AUXILIO DE 
FERRAMENTAS. GARANTIA TOTAL MÍNIMA DE 10 
ANOS PARA TODO O CONJUNTO. A LUMINÁRIA 
DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO INFORMAÇÕES DE 
MARCA, MODELO E SERIAL DE IDENTIFICAÇÃO. 

7 

LUMINÁRIA PUBLICA DE ALTO DESEMPENHO 
FOTOMÉTRICO, CORPO COM ALOJAMENTO PARA 
EQUIPAMENTO ELÉTRICO EM LIGA DE ALUMÍNIO 
INJETADO, PINTADOS NA COR CINZA MUNSELL, 
REFLETOR COM ALTO DESEMPENHO 
FOTOMETRICO, ESTAMPADO EM CHAPA DE 
ALUMÍNIO DE ALTA PUREZA COM ESP. 1,0MM, 
COM BASE P/RELÉ, REFRATOR EM VIDRO PLANO 
OU CURVO, SOQ. E-40 P/LAMP. TUBULAR VAPOR 
METÁLICA 250/400W, GRAU DE PROTEÇÃO IP-66, 
COM ENC. P/PONTA DE BRAÇO DIAM. EXTERNO 
48,3MM OU 6$     698.533,33 0,3MM E COM 
REDUTOR PARA BRAÇO ATÉ 25,4 EM ALUMÍNIO, 
SENDO A SOQUETEIRA EM ALUMÍNIO INJETADO, 
PLATAFORMA INTELIGENTE KIT FÁCIL COM 
BORBOLETA NÃO NECESSITANDO DE PARAFUSO 
PARA FIXAÇÃO DO CHASSI 

250 PÇ 
 R$             

2.794,13  
  R$ 

  698.533,33 

VALOR MAXIMO DO LOTE 04 
 R$               

930.963,42  

      
LOTE 05 LÂMPADAS 

ITEM DESCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS QTDE. UNID. 
 VLR 
UNIT   

 VLR TOTAL  

1 
LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 80W 220V BOCAL 
E-27 BULBO ELIPSOIDAL 

5000 PÇ 
 R$                  

13,93  
 R$                 

69.666,67  

2 

LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W/220V, TUBULAR,  
BASE  E-40, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU 
SUPERIOR A 17.500 LM, VIDA MÉDIA IGUAL OU 
SUPERIOR A 35.000 HRS 

500 PÇ 
 R$                  

32,10  
 R$                 

16.050,00  

3 

LÂMPADA VAPOR METÁLICO COM TUBO DE 
DESCARGA CERÂMICO, COM BULBO TUBULAR 
CLARO COM DIÂMETRO DO BULBO DE 39 MM, 
COMPRIMENTO DA LÂMPADA DE 156 MM, 
POSIÇÃO DE OPERAÇÃO UNIVERSAL, POTÊNCIA 
NOMINAL DE 70W, BASE E27, FLUXO LUMINOSO 
MÍNIMO DE 7.140 LUMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA 
DE 97 LM/W, IRC DE 80, TEMPERATURA DE COR 
DE 3000K +/- 200K, VIDA MÉDIA MÍNIMA DE 20.000 
HORAS.COM CERTIFICAÇÃO IEC 62035 
COMPROVADA POR RELATÓRIO DE ENSAIO. 

500 PÇ 
 R$                  

54,65  
 R$                 

27.326,67  

4 

LÂMPADA VAPOR METÁLICO COM TUBO DE 
DESCARGA CERÂMICO, COM BULBO TUBULAR 
CLARO COM DIÂMETRO DO BULBO DE 48 MM, 
COMPRIMENTO DA LÂMPADA DE 211 MM, 
POSIÇÃO DE OPERAÇÃO UNIVERSAL, POTÊNCIA 
NOMINAL DE 150W, BASE E40, FLUXO LUMINOSO 
MÍNIMO DE 15.400 LUMENS, EFICIÊNCIA 
LUMINOSA DE 103LM/W, IRC DE 77, 
TEMPERATURA DE COR DE 4200K +/- 200K, VIDA 
MÉDIA MÍNIMA DE 20.000 HORAS. COM 

2000 PÇ 
 R$                  

89,80  
 R$               

179.606,67  
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CERTIFICAÇÃO IEC 62035 COMPROVADA POR 
RELATÓRIO DE ENSAIO. 

5 

LÂMPADA VAPOR METÁLICO COM TUBO DE 
DESCARGA CERÂMICO, COM BULBO TUBULAR 
CLARO COM DIÂMETRO DO BULBO DE 48 MM, 
COMPRIMENTO DA LÂMPADA DE 251 MM, 
POSIÇÃO DE OPERAÇÃO UNIVERSAL, POTÊNCIA 
NOMINAL DE 250W, BASE E40, FLUXO LUMINOSO 
MÍNIMO DE 25.730 LUMENS, EFICIÊNCIA 
LUMINOSA DE 94LM/W, IRC DE 80, TEMPERATURA 
DE COR DE 4200K +/- 200K, VIDA MÉDIA MÍNIMA DE 
24.000 HORAS.  

1000 PÇ 
 R$                

127,48  
 R$               

127.476,67  

6 

LÂMPADA VAPOR METÁLICO COM TUBO DE 
DESCARGA CERÂMICO, COM BULBO TUBULAR 
CLARO COM DIÂMETRO DO BULBO DE 59 MM, 
COMPRIMENTO DA LÂMPADA DE 270 MM, 
POSIÇÃO DE OPERAÇÃO UNIVERSAL, POTÊNCIA 
NOMINAL DE 400W, BASE E40, FLUXO LUMINOSO 
MÍNIMO DE 41.600 LUMENS, EFICIÊNCIA 
LUMINOSA DE 101LM/W, IRC DE 80, 
TEMPERATURA DE COR DE 3000K +/- 200K, VIDA 
MÉDIA MÍNIMA DE 20.000 HORAS. COM 
CERTIFICAÇÃO IEC 62035 COMPROVADA POR 
RELATÓRIO DE ENSAIO. 

1000 PÇ 
 R$                

251,79  
 R$               

251.790,00  

7 

LÂMPADA VAPOR METÁLICO MODELO MHN-
LA1000W/956. TRATA-SE DE MATERIAL DE 
REPOSIÇÃO, DEVENDO SER IGUAL OU 
COMPATÍVEL COM O MODELO ACIMA DA MARCA 
PHILIPS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO 

50 PÇ 
 R$                

461,67  
 R$                 

23.083,33  

VALOR MAXIMO DO LOTE 05 
 R$               

695.000,00  

   
   

LOTE 06 ACESSÓRIOS 

ITEM DESCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS QTDE. UNID. 
 VLR 
UNIT   

 VLR TOTAL  

2 
CONECTOR EMBORRACHADO PERFURANTE 
MODELO CDP70 DERIVAÇÃO DE 1,5-10MM  

4000 PÇ 
 R$                    
7,39  

 R$                 
29.560,00  

3 
PARAFUSO ROSCA DUPLA GALVANIZADO A FOGO 
M16 X 300MM C/PORCAS E ARRUELAS 
QUADRADAS 

2000 PÇ 
 R$                  

10,63  
 R$                 

21.266,67  

4 
PARAFUSO ROSCA DUPLA GALVANIZADO A FOGO 
M16 X 350MM C/PORCAS E ARRUELAS 
QUADRADAS 

5000 PÇ 
 R$                  

11,07  
 R$                 

55.333,33  

5 
FIO FLEXÍVEL 750V ANTI-CHAMA EM ROLO NA COR 
BRANCA BITOLA 2,50MM ANEXAR CONFORMIDADE 
APROVADO PELO INMETRO  

60 RL 
 R$                

117,33  
 R$                   

7.040,00  

6 
CABO ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 0,6/1KV TRIPLEX 
BITOLA 16,00MM  

3000 MT 
 R$                    
8,30  

 R$                 
24.910,00  

7 
ALÇA PRÉ-FORMADA DE AÇO PARA CABO DE 
ALUMÍNIO 16MM 

200 PÇ 
 R$                    
3,19  

 R$                      
638,00  

VALOR MAXIMO DO LOTE 06 
 R$               

138.748,00  

 

 VALOR MAXIMO DA LICITAÇÃO  R$ 2.430.754,75 

 

 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 

ESTADO DO PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – SMAP 

 

Avenida Emílio Johnson, 360 – Fone: 41 3699-8600 – CEP 83501-970 

Almirante Tamandaré - Paraná 
26 

 
RESUMO DOS LOTES:  
 

LOTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.  TOTAL  

1 REATORES PÇ 1 R$ 357.553,33 

2 RELE PÇ 1 R$ 135.716,67 

3 BRAÇOS PÇ 1 R$ 172.773,33 

4 LUMINARIAS PÇ 1 R$ 930.963,42 

5 LAMPADAS PÇ 1 R$ 695.000,00 

6 ACESSÓRIOS PÇ 1 R$ 138.748,00 

VALOR MAXIMO DA LICITAÇÃO  R$ 2.430.754,75 

 
 

4.1 – Quando a definição do Preço Máximo Licitável foi realizada pesquisa de mercado 
por parte do departamento de compras por orientação da 4ª Promotoria de Justiça do 
Patrimônio Público Dr. Márcio Soares Berclaz, ao atual Secretário Municipal de 
Assuntos Jurídicos Dr. Victor Vitelci de Souza Alves que os orçamentos encubem no 
entendimento daquele ao departamento de  compras que os realizou conforme minha 
solicitação, ocorreu o encaminhamento para dezesseis empresas via e-mail conforme 
anexo foram obtidos três orçamentos  junto a empresas do ramo de iluminação pública 
de porte considerado apto a atender o objeto em questão. Desta forma buscando 
equalizar os preços unitários adotaram-se sempre os preços mais vantajosos para 
administração. De posse dessas informações o valor total da aquisição de material foi 
estimado em R$2.430.754,75(dois milhões quatrocentos e trinta mil setecentos e 
cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). 
 
5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
5.1 – Os recursos decorrentes da presente prestação de serviços ocorrerão pela 
dotação orçamentária à conta da Secretaria Municipal de Obras. 
 
6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
6.1 – Apresentação de atestado de qualificação técnica, em nome do licitante, emitidos 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o fornecimento de 
produtos compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação, onde estejam contemplados no mínimo 40% (quarenta por cento), da 
quantidade prevista no objeto do edital (art. 30, inciso II § 3º da Lei nº 8.666/93) 
 

6.1.1 – Os atestados deverão conter claramente: descrição dos produtos, os 
quantitativos, o nome/razão social; 
 
6.1.2 – Deverão constar no atestado, ainda, o número do contrato e a data de 
sua assinatura, o prazo de execução e vigência; 
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6.2 - Declaração de que caso seja vencedora do certame manterá estoque de insumos 
necessários e em quantidades suficientes para atender a demanda dos pedidos; 
 
6.3 – Apresentar declaração de comprometimento de que caso seja vencedora do 
certame, atenderá a todos os dispositivos da Lei nº 8078/90, do código de defesa do 
consumidor e demais legislações pertinentes; 
 
6.4 – Declaração da licitante, assinada por seu representante legal, sob as penas do 
art. 299 do Código Penal, de que atende e se submete a todas as cláusulas e 
condições do Edital relativa ao objeto licitatório; 
 
7. DAS AMOSTRAS 
 
7.1 A empresa classificada deverá apresentar 01 (uma) amostra de cada item, 
juntamente com a ficha técnica do produto (sem exceção), e ainda de acordo com as 
especificações técnicas exigidas neste Termo – sem ônus para a Prefeitura Municipal, 
para efeito de Controle de Qualidade, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados a 
partir do primeiro dia útil subsequente a data do certame; 
 
7.2 Para entrega das amostras dos bens ou produtos sujeitos a esta condição, deverão 
ser obedecidas as seguintes orientações: 
 

a) Lote 01, itens 01, 02, 03, 04 e 05:  
 

a.1 deverá ter obrigatoriamente selo Procel através da comprovação 
juntamente com a proposta impresso do site 
http://www.eletrobras.com.br/procel  CONTENDO A MARCA COTADA. 
 

b) Lote 02, item 01:  
 

b.1. Apresentar garantia mínima de 05 anos, com carta de garantia do 
fabricante deverão ser apresentados os laudos de ensaio do relé, tais 
como conforme NBR 5123/98 para ip-67 e ensaio de operação 
comprovando o mínimo de 30.000 operações por laboratório 
credenciamento pelo INMETRO, podendo assim ser atestado sua 
garantia. 
 

c) Lote 04, itens 03 e 04:  
 

c.1 Apresentar laudo de ensaio de tensão aplicada, ensaio de 
resistência de isolamento, ensaio de proteção contra chuva, ensaio de 
anodização e corrente de fuga em laboratório credenciado pelo Inmetro 

 
d) Lote 04, item 06:  

 
d.1 Certificado de resistência à poeira, objetos sólidos e umidade, ip 66 
para o conjunto ótico e driver conforme nbr iec 60529:2005, 
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comprovado por laudo técnico realizado em laboratório certificado no 
inmetro. 
 
d.2 - CERTIFICADO DE ENSAIO FOTOMÉTRICO DA LUMINÁRIA 
CONTENDO FLUXO LUMINOSO NBR 5101/2012, CURVAS DE 
DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA, INTENSIDADE LUMINOSA, 
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, 
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) E TEMPERATURA DE 
COR, COMPROVADO POR RELATÓRIO DE ENSAIO REALIZADO 
EM LABORATÓRIO CERTIFICADO NO INMETRO. 
 
d.3  - CERTIFICADO DE MEDIÇÃO DE DISTORÇÃO HARMÔNICA E 
FATOR DE POTÊNCIA COMPROVADO POR RELATÓRIO DE 
ENSAIO REALIZADO EM LABORATÓRIO CERTIFICADO NO 
INMETRO 
 

e) Lote 05, itens 04, 05, 06 e 07:  
 

e.1 APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO DESCREVENDO AS 
ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, E APRESENTAR CERTIFICAÇÃO 
IEC 62035 COMPROVADA POR RELATÓRIO DE ENSAIO. 
 

 
7.2 As amostras deverão ser entregues nesta Prefeitura, no Departamento de Compras 
e Licitações, devidamente etiquetado, com a seguinte identificação: AMOSTRA; 
NÚMERO DO LOTE, DESCRIÇÃO, NOME DA EMPRESA, TELEFONE; nos horários 
que compreendem 08h00min as 12h00min e das 13h00min as 17h00min. 
 
7.3 No caso de não ser apresentadas a amostra, sem justificativa aceita pelo 
Presidente da Comissão de Licitação e/ou Pregoeiro, ou haver entrega de amostra, 
para homologação, fora das especificações previstas neste Termo, a proposta do 
licitante será desclassificada. 
 
7.4 As amostras serão encaminhadas para análise e testes e não serão 
devolvidas 

 

 
8. PRAZO DE VIGÊNCIA: 
 
8.1 – O prazo de execução do contrato decorrente desta licitação será até 31 de 
dezembro de 2016 e o de vigência de 12 (doze) meses. 
 
8.2 – Esse prazo poderá ser prorrogado por iguais períodos, a juízo do órgão licitante, 
até o máximo de sessenta meses, mediante acordo entre as partes e desde que haja 
disponibilidade de recursos.  
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9. DOS PREÇOS: 
 
9.1 – Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos necessários, bem 
como todos os impostos e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
assim como taxas, frestas, homologação, seguros e quaisquer outros elementos que 
incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitatório. 
 
 
10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
10.1 – O pagamento será mediante apresentação da nota fiscal detalhada, 
devidamente atestada pelo Secretário Municipal de Obras, em até 30 (trinta) dias após 
o encaminhamento da mesma; 
 
10.2 - A liberação do pagamento ficará condicionada a apresentação da Certidão 
Negativa de Débito – CND, emitida pelo INSS e do Certificado de Regularidade do 
FGTS – CRF, quando na apresentação da Fatura/Nota Fiscal; 
 
10.3 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa a ser contratada enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação, não podendo este fato ensejar direito de 
reajustamento de preços ou a atualização monetária. 
 
 
11. DAS CONDIÇÕES GERAIS E OBRIGAÇÕES: 
 
11.1 – A responsabilizar-se pelo pleno cumprimento das leis e normas regulamentares 
da execução dos trabalhos e das condições de segurança; 
 
11.2 – A empregar materiais de 1º qualidade, sempre sujeitos a fiscalização a ser 
exercida pela Administração; 
 
11.3 - A responsabilizar-se por todos e quaisquer danos que porventura venha a causar 
à Administração, a prepostos seus ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência 
da execução dos serviços objeto desta licitação, não cabendo à Administração, em 
hipótese alguma, responsabilidade por danos diretos, indiretos ou lucros cessantes 
decorrentes; 
 
11.4 – A cumprir rigorosamente o Código Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as 
normas da Medicina e Segurança do Trabalho e demais Normas e Regulamentos 
pertinentes; 
 
11.5 – A dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade porventura 
existente na execução dos serviços; 
 
11.6 – A responsabilizar-se em relação aos seus empregados, por todas as despesas 
decorrentes da execução dos serviços, tais como: salários, seguros de acidentes, 
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taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale transporte e outras que porventura 
venham a ser criadas e exigidas por leis. 
 
11.7 -  Os produtos deverão ter garantia quanto a defeitos de fábrica e obedecerem as 
exigências e normas de fabricação e de comercialização, quando instituídas pela ABNT 
e/ou Agências e Órgãos Oficiais reguladores ou fiscalizadores. 
 
12.  DA ENTREGA: 
 
12.1 Os objetos desta licitação deverão ser entregues, conforme solicitação da 
Secretaria Municipal de Obras.  
 
12.2 O recebimento do objeto desta licitação ocorrerá na prefeitura municipal, sendo de 
inteira responsabilidade da licitante contratada, sem ônus para esta prefeitura. 
 
13. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 
 
13.1 - O acompanhamento e a fiscalização dos produtos ficarão a cargo do servidor 
designado pela Secretaria Municipal de Obras, com a verificação dos quantitativos, das 
especificações técnicas e demais conformidades constantes neste Termo de 
Referência, do edital e do contrato; 
 
13.2 - A Secretaria Municipal de Obras fiscalizará obrigatoriamente a execução do 
contrato, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estão sendo observados às 
especificações e demais requisitos nele previstos, reservando-se o direito de rejeitar o 
fornecimento dos produtos que, não forem considerados satisfatórios e determinar a 
licitante a substituição ou correção de irregularidades; 
 
13.3 - A fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade da empresa licitante, 
até mesmo perante terceiros, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de 
imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 
ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do licitante ou de seus agentes e 
prepostos (Art. 70 da Lei nº 8.666/93, com suas alterações).  
 
 
 
 
 

EDUARDO HENRIQUE DE SIQUEIRA 
Secretário Municipal de Obras. 
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PREGÃO ELETRÔNICO 055/2016 
 

ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSTA  
 

LOTE xx    

ITEM DESCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS QTDE. UNID.  VLR UNIT    VLR TOTAL  

xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx  Rxxxxx   R$               xxx  

VALOR MAXIMO DO LOTE 02  R$               xxxxx  

 
OS VALORES UNITÁRIOS DEVEM SER RESPEITADOS 
VALIDADE MINIMA DA PROPOSTA 60 DIAS 
DECLARAR QUE ACEITA TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL 
INFORMAR CONTATO/TELEFONE/E-MAIL 
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PREGÃO ELETRÔNICO 055/2016 

 
ANEXO III 

 
MODELO DE PROCURAÇÃO 

PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: ___________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº. ________________, inscrição estadual nº. __________________, com sede 
na rua:_____________, CEP ______________, na cidade de ___________, neste ato 
representada por seu sócio gerente o Sr.____________, brasileiro, (casado), 
(empresário), portador da cédula de identidade RG nº. ___________, inscrito no CPF 
sob o nº. ____________, residente na Rua ___, nº. __, , CEP _______, na cidade de 
________ nos termos do(a) cláusula do contrato nº._______ da ____alteração do 
contrato social. 
 OUTORGADO: ___________ brasileiro, ___________, (representante 
comercial), portador da cédula de identidade RG nº. ____________, inscrito no CPF 
sob o nº. __________, residente na rua:________nº.___, CEP ______, na cidade de 
__________/___. 
PODERES:  Amplos e gerais para o fim especial de representar a outorgante 
perante a Administração Pública do Município de Almirante Tamandaré, no que se 
refere ao Procedimento Licitatório nº. (INDICAR O Nº. DA LICITAÇÃO), na Modalidade 
(INDICAR A MODALIDADE DA LICITAÇÃO), podendo, para tanto, apresentar 
impugnações, recursos e pedido de reconsideração; subscrever e assinar todos e 
quaisquer documentos que se fizerem necessários; prestar e firmar declarações e 
propostas; participar de sessões públicas, renunciar a prazo e direito de recurso; retirar 
e assinar instrumento de contrato ou outro instrumento que o substitua; enfim, praticar 
todos os demais atos necessários e indispensáveis ao bom e fiel desempenho do 
presente mandato. 
 
  (LOCAL E DATA) 
 

Ass. ___________________ 
Nome: __________________: 
Função: __________________ 

 
OBS. Procuração por instrumento particular deverá ser apresentada com firma 

reconhecida e acompanhada dos documentos relativos à empresa outorgante 
que permita a verificação da capacidade para a outorga. 

 Em se tratando de procuração outorgada por instrumento público não será 
necessária a apresentação do contrato ou estatuto social. 

 O presente modelo não confere poderes para recebimento de valores. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2016 
 

ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 
 

 
DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 

 
A Pregoeira e Equipe de Apoio do Município de Almirante Tamandaré  
Com referência ao edital nº. __/2016, na modalidade: __________. 
 
  A Empresa _________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº. ____________, inscrição estadual ____________, com sede na rua: 
_________, CEP ___________, na cidade de __________, neste ato representada por 
seu sócio gerente o Sr. _____________, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade RG nº. ____________, inscrito no CPF sob o nº. _______________, 
residente na rua:_________, CEP __________, na cidade de ____________, nos 
termos do(a) cláusula do contrato nº._______ da ____alteração do contrato social., 
declara que cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, 
não tendo em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos executando 
trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Outrossim, expressa ter ciência 
de que o descumprimento do disposto acima durante a vigência do contrato acarretará 
em rescisão do mesmo. Por fim, declara que presta a presente declaração na forma e 
sob as penas da Lei. 
 
 
  (LOCAL E DATA) 
 
 

Ass. ___________________ 
Nome:__________________ 

                                      Função:__________________ 
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PREGÃO ELETRÔNICO 055/2016 
 

ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 

 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
A Pregoeira e Equipe de Apoio do Município de Almirante Tamandaré  
Com referência à (MODALIDADE E Nº. DA LICITAÇÃO) 
 
  A Empresa __________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº. _____________, inscrição estadual __________, com sede na rua: 
_____________, CEP __________, na cidade de ____________, neste ato 
representada por seu sócio gerente o Sr. _____________, brasileiro, casado, 
(empresário), portador da cédula de identidade RG nº. _____________, inscrito no 
CPF sob o nº. __________, residente na _______________, CEP ________, na cidade 
de__________, nos termos do(a) cláusula do contrato nº. _______ da ____alteração 
do contrato social., declara que inexiste qualquer fato que a impeça de licitar ou 
contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas. Outrossim, 
declara serem autênticos todos os documentos apresentados; que atenderá a todas as 
exigências estabelecidas no edital de licitação e que fica obrigada a comunicar, a 
qualquer tempo, a ocorrência de qualquer fato impeditivo de sua habilitação, de licitar 
ou de ou contratar com a Administração Pública. Por fim, que as presentes declarações 
são prestadas sob as penas da Lei. 
 
 
 (LOCAL E DATA) 
 

Ass. ___________________ 
Nome:__________________: 
Função:__________________ 
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PREGÃO ELETRÔNICO 055/2016 
 

ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE (identificar seu enquadramento) 

 
Referente ao PREGÃO ELETRÔNICO xxx/2016 
 
  A Empresa __________________________________________, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ____________________, 

inscrição estadual ___________________, com sede na Rua 

___________________________________, CEP _____________________, na cidade 

de ____________________________, neste ato representada por seu sócio, 

________________________________, brasileiro, empresário, portador da cédula de 

identidade RG nº ______________________, inscrito no CPF sob o nº 

________________________, residente na Rua 

________________________________, CEP ______________, na cidade de 

___________________________, nos termos do Contrato Social.  DECLARA, sob as 

penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º, bem como não 

incorre em quaisquer dos impedimentos previstos no § 4º do mesmo artigo, da Lei 

Complementar nº 123/2006, estando enquadrado como MICROEMPRESA ou 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, e apto a usufruir o tratamento favorecido 

estabelecido nos artigos 42 a 45 da referida Lei. 

 Local, ___ de ________________ de 2016. 
 

Assinatura  
Sócio Administrador 

 
Obs.: A Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da Licitante. 
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PREGÃO ELETRÔNICO 055/2016 

 
ANEXO VII 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 
 
CONTRATO Nº. ___/2016, QUE CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ E 
(RAZÃO SOCIAL), COMO ABAIXO SE 
DECLARA. 
 

CONTRATANTE: 
 
MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, PARANÁ, pessoa jurídica de direito 
Público Interno, devidamente inscrito no CNPJ sob nº 76.105.659/0001-74, com sede 
na Avenida Emílio Johnson, nº 360, Centro Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, 
representado pelo Prefeito Municipal, Senhor ALDNEI JOSE SIQUEIRA, portador do 
RG nº. 3.136.670-4 – SESP/PR e CPF nº 530.587.209-04, brasileiro, casado, residente 
e domiciliado na cidade de Almirante Tamandaré/PR. 
 

 
CONTRATADA: 
 
EMPRESA_____________, Pessoa Jurídica de Direito Privado, devidamente inscrita 
no CNPJ sob o nº ______________, com sede na Rua ______________, neste ato 
representada por seu __________________, Sr (a). _________________, portador do 
RG nº ________________e CPF nº ________________, nacionalidade, estado civil, 
profissão, residente e domiciliado (a) na Rua _________. 

 
 
As partes acima qualificadas, MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, doravante 
denominado CONTRATANTE e a empresa ____________, doravante denominada 
CONTRATADA, de comum acordo e nos termos da legislação pertinente, em especial 
do disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, firmam de comum acordo o 
presente contrato decorrente do Procedimento Licitatório – Pregão Eletrônico nº 
055/2016 – PMAT, protocolizado sob nº 0018.0019512/2016 e Proposta da 
Contratada, bem como, dos demais anexos e documentos que integram o processo, os 
quais desde já ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, 
independentemente de transcrição, nos termos das cláusulas e condições seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:  
 
É objeto deste Contrato “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE 
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ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍMETRO URBANO E RURAL, DO MUNICÍPIO DE 
ALMIRANTE TAMANDARÉCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍMETRO URBANO E RURAL, DO MUNICÍPIO DE 

ALMIRANTE TAMANDARÉ, pelo período de 12 (doze) meses”, PARA O 
LOTE(S)xx. Conforme segue: 

 

 
ITEM DESCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS QTDE. UNID.  VLR UNIT    VLR TOTAL  

xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx  Rxxxxx   R$               xxx  

VALOR TOTAL  R$               xxxxx  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA.  
 
1. O prazo de vigência é de 12(doze) meses, já o de execução será até 31 de 
dezembro de 2016, a contar da assinatura do Contrato, a contar da assinatura do 
contrato. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: Os prazos de execução e de vigência poderão ser prorrogados, 
a critério da Administração, tendo por fundamento as disposições contidas no art. 57, 
item I e II, da Lei nº 8.666/93. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A EXECUÇÃO DO 
CONTRATO. 

 
1. A execução do objeto deverá observar as disposições contidas no Edital de licitação, 
sendo que a respectiva entrega deverá ocorrer no prazo fixado neste contrato, 
ressalvados as hipóteses de admissibilidade de prorrogação; 
 
2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias no objeto do presente contrato, 
nos limites e nas hipóteses previstas no art. 65, da Lei nº 8.666/93, com as alterações 
dela decorrentes; 

 

3. A Administração Pública se reserva no direito de paralisar ou suspender, a qualquer 
tempo, a execução do presente Contrato, no caso de conveniência administrativa e/ou 
financeira, devidamente autorizada e fundamentada; 
 
4. A Administração Pública também se reserva no direito de recusar todo e qualquer 
produto que seja considerado inadequado; que não atenda as especificações contidas 
no presente contrato, no edital de licitação bem como as normas e especificações 
técnicas; 
 
5. O recebimento do objeto se dará conforme as disposições contidas no art. 73 e 
seguintes da Lei nº 8.666/93, com as alterações dela decorrentes, observadas a 
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necessidade de elaboração de termo circunstanciado para o recebimento provisório 
bem como para o recebimento definitivo. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO 
 

1. Os produtos deverão ser entregue na Rua Ari de Lara Vaz, 138 – Planta Mosacal 
(na altura do km 18 da Rodovia dos Minérios), Almirante Tamandaré/PR. O horário de 
funcionamento é de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 08h00min às 12h00min 
e das 13h00min às 17h00min; 
 
2. Na entrega será verificada a equivalência dos produtos, com as especificações 
contidas no Edital e seus Anexos; 
 
3. Detectando-se alguma anormalidade: defeitos, falhas ou imperfeições nos produtos 
entregues, estes serão relacionados e entregues à licitante vencedora para adoção das 
medidas cabíveis a fim de sanar os problemas. 
 
4. A entrega dos produtos deverá ocorrer no prazo máximo de 07 (sete) dias corridos, 
contados da data de recebimento da nota de empenho; 
 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO. 

 
1. O presente Contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ ____, cujo valor 
unitário se verifica junto da proposta apresentada pela contratada; 
 
2. Entregue e aceita definitivamente a totalidade do objeto, a licitante vencedora 
apresentará nota fiscal para liquidação e pagamento, mediante ordem bancária 
creditada em conta corrente no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da 
nota fiscal junto a Secretaria Municipal de Fazenda, devidamente atestada pelo 
Secretario Municipal de Obras. 

 
 
CLÁUSULA SEXTA– DO REAUSTES 
 
1. Os preços ajustados poderão ser reajustados, nos termos do Art. 65 da Lei 
8.666/93, observado o Índice Geral de Preços ao Consumidor – IGP-M, ou na falta 
deste por outros divulgados pelo Governo Federal.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: o reajuste incidirá após o prazo de 01 (um) ano, contado da 
data de apresentação da proposta, mediante requerimento do contratado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Quando antes da data de reajustamento, já tiver ocorrido a 
revisão do contrato para manutenção do seu equilíbrio econômico financeiro, será a 
revisão considerada à ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR OCASIÃO 
DO PAGAMENTO. 
 
Por ocasião do pagamento deverá ser apresentado pela Contratada: 

 
1. A liberação do pagamento ficará condicionada a apresentação da Certidão 
Negativa de Débito – CND, emitida pelo INSS e do Certificado de Regularidade do 
FGTS – CRF, quando na apresentação da Fatura/Nota Fiscal; 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos 
documentos a que alude o item anterior bem como enquanto estiver pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta à adjudicatária, em virtude de 
penalidade ou inadimplemento das obrigações assumidas pela adjudicatária ou 
decorrentes do contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Os preços do presente contrato são considerados fixos, 
ressalvadas as hipóteses de reajuste admitidas na forma da Lei nº 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas para a satisfação do presente contrato correrão à conta das seguintes 
dotações orçamentárias: 
 

DOTAÇÃO DESCRIÇÃO 

08.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

15.452.0026.2.033 Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública 

3.3.90.30.00-1507 Material de Consumo    

 
PARÁGRAFO ÚNICO: As despesas que seguir (em) no(s) exercício(s) subseqüente(s) 
correrá (ao) à conta da(s) Dotação(ões) Orçamentária(s) que for(em) consignada(s) no 
orçamento do Município e as alterações se processarão por meio de simples 
procedimento administrativo. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

 
São obrigações da Contratada: 

 
1. Não transferir  a  outrem, no  todo  ou  em  parte, o  objeto  deste Edital, sem prévia 
e expressa anuência da administração. 
 
2. A eximir a Prefeitura Municipal de qualquer responsabilidade quanto a possíveis 
ocorrências que venham a causar acidentes pessoais a empregados da contratada ou 
de terceiros, relativamente à entrega do objeto (§ 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93); 
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3. Responsabilizar-se pelo frete referente ao transporte dos produtos; 
4. A empresa que se recusar a entregar o objeto em discordância com as condições e 
especificações propostas neste Edital, estará sujeita a rescisão unilateral do Contrato, 
sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 
8.666/93, cabendo defesa prévia, recurso e vista do processo, nos termos do art. 109 
do mesmo diploma legal; 
 
5. A detecção pela contratante de defeitos de fabricação, vícios que comprometam a 
qualidade do objeto adquirido independentemente da data, deverá o licitante vencedor 
trocar imediatamente o produto com defeito após comunicado prévio, sob pena de 
aplicação do disposto da Lei Federal nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), 
Lei de Licitações e Contratos e demais legislações. 
 
6. Esta Prefeitura, a qualquer momento, poderá encaminhar o material fornecido ao 
fabricante/representante, para comprovação de autenticidade; 
7. Em caso de devolução do objeto por estar em desacordo com as especificações, 
todas as despesas serão atribuídas à empresa contratada. 
 
8. Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão-de-obra habilitada, 
atendidas todas as exigências legais pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no 
que se refere às normas de segurança no trabalho e previstas na legislação específica; 
encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam ou 
venham a incidir sobre o objeto da presente licitação, por mais especiais que sejam e 
mesmo que aqui não mencionadas, para com as quais ficará única e exclusivamente 
responsabilizado, nos termos do art. 71, da Lei nº 8.666/93, com as alterações dela 
decorrentes. 
 
9. Efetuar a entrega dos produtos no prazo máximo de 07(sete) dias corridos, 
contados do recebimento da nota de empenho; 
 
10. A responsabilizar-se por todas as despesas com tributos fiscais, trabalhistas e 
sociais, que incidam ou venham a incidir, diretamente e indiretamente, na entrega do 
objeto; 

 
11. Os produtos deverão ter garantia de fábrica, de no mínimo de 12 (doze) meses ou 
conforme cada caso contido no termo de referencia dos produtos; 
 
12. Deverá ser apresentada assistência técnica, de acordo com as recomendações do 
fabricante consertando ou substituindo, conforme o caso, as peças que apresentarem 
eventuais defeitos; 
 
13. Os produtos fornecidos deveram estar garantidos contra qualquer defeito, e nas 
condições do respectivo fabricante, devendo a licitante vencedora substituir, por sua 
conta e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, caso o produto seja considerado 
inadequado as especificações, ou que tenha sofrido danos ou avarias no transporte ou 
descarga, que comprometam o seu uso regular; 
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14. No caso de substituição do produto o substituto terá o mesmo prazo de garantia 
originalmente dado ao produto substituído, a contar da data em que ocorrer a 
respectiva substituição; 

 
15. Repor no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas todo e qualquer bem da 
Administração e/ou de terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razão da 
entrega do objeto da presente licitação; 

 
16. Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais 
ou morais ocasionados à administração e/ou a terceiros, na execução do objeto da 
presente licitação, isentando o Município de toda e qualquer responsabilidade; 
 
17. Se necessário ou solicitado pela Administração Pública, custear ensaios, testes e 
demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto de 
que trata a presente licitação. 
 
18. Responder, única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e 
demais despesas decorrentes do objeto, tais como impostos, taxas, contribuições 
fiscais, previdenciárias, trabalhistas, fundiárias; enfim, por todas as obrigações e 
responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo que não expressas no 
presente Contrato. 
 
19. Comunicar expressamente à Administração, a quem competirá deliberar a respeito, 
toda e qualquer discrepância entre as reais condições existentes e os elementos 
apresentados. 
 
 
CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES, DO PROCESSO E FORMA DE APLICAÇÃO. 

 
1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se 
referem os artigos 86 e seguintes da Lei nº 8.666/93, com as alterações dela 
decorrentes, obedecerão às normas estabelecidas neste contrato. 
 
2. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a execução 
irregular ou com atraso injustificado, tem como consequência a aplicação combinada 
das penalidades de natureza pecuniária e restritivas de direitos, previstas em lei. 
 
3. As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, 
garantida a prévia defesa. 
 
4. Configurado o descumprimento de obrigação contratual, a contratada será 
notificada da infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias 
úteis, apresentar defesa. 
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5. Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, 
motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo 
pela imposição ou não de penalidade. 
 
6. Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da intimação. 
 
7. Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a 
execução irregular ou com atraso injustificado, sujeitará o contratado à aplicação das 
seguintes sanções: 
 

7.1. Advertência. 
 
7.2. Multa. 
 
7.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração Municipal por prazo não superior a dois anos. 
 
7.4 Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação. 

 
8. A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das 
necessárias medidas corretivas, no intuito de evitar a aplicação de sanções mais 
severas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações assumidas ou 
desatender a determinações do(s) Fiscal(ais) do Contrato(s). 
 
9. A multa prevista no item 4.2 será: 
 

9.1. De 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução 
total das obrigações assumidas pelo contratado. 
 
9.2. A recusa injustificada em honrar a proposta apresentada caracterizará o 
descumprimento total das obrigações assumidas. 
 
9.3. De 10% (dez por cento) do valor corrigido, correspondente à parte da 
obrigação contratual não cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação. 
 
9.4. O valor correspondente à multa, depois do devido procedimento em que tenha 
sido assegurado o direito de defesa e de recurso do Contrato, será descontado do 
primeiro pagamento devido, em decorrência da execução contratual. 
 
9.5. Na hipótese de descumprimento total da obrigação, depois da celebração do 
contrato em que tenha sido exigida garantia, o valor da multa será descontado da 
garantia prestada. 
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9.6. Em não havendo prestação de garantia, o valor da multa deverá ser recolhido 
ao Tesouro Municipal, através de Guia de Recolhimento, no prazo de 05 (cinco) 
dias, contados da intimação. 

 
10. A aplicação de sanções aos contratados deve ser objeto de registro como fator 
relevante para a determinação das penas futuras, especialmente com vistas ao 
agravamento da punição nos casos de reincidências que se tornem contumazes. 
 
11. Aos casos omissos se aplicam as disposições pertinentes à Lei Federal nº. 
8.666/93, com as alterações dela decorrentes. 
 
12. As penalidades ora previstas poderão ser aplicadas sem prejuízo das demais 
penas e cominações que se verificarem aplicáveis à espécie do objeto do presente 
contrato, em especial em decorrência de perdas e danos, danos materiais e morais e 
outros, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não expressos. 
 
 
CLÁUSULA ONZE  – DA RESCISÃO CONTRATUAL. 

 

1. O Contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos artigos 77 e 78, e na 
forma disposta pelo artigo 79 e conseqüências previstas no artigo 80, todos os artigos 
da Lei nº. 8.666/93, com as alterações dela decorrentes. 
 
2. Também poderá ocorrer a rescisão do Contrato por conveniência da administração, 
a qualquer tempo e mediante notificação prévia no prazo mínimo de 10 dias. 
 
3. A Administração Pública se reserva no direito de paralisar ou suspender, a qualquer 
tempo, a execução do objeto do contrato, no caso de conveniência administrativa e/ou 
financeira, devidamente autorizada e fundamentada, caso em que a contratada terá 
direito de receber os produtos efetivamente fornecidos e demais ressarcimentos 
garantidos e previstos na Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes. 
 
 
CLÁUSULA DOZE   – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO. 

 
1. O acompanhamento e a fiscalização do recebimento dos produtos ficarão a cargo 
do Coordenador do Departamento de Almoxarifado, com a verificação da especificação 
técnica e demais conformidades constantes no Termo de Referência, no Edital e no 
Contrato; 
 
2. A Secretaria Municipal de Obras fiscalizará obrigatoriamente a execução do 
Contrato, a fim de verificar se no seu desenvolvimento está sendo observados às 
especificações e demais requisitos nele previstos, reservando-se o direito de rejeitar 
recebimento do objeto que, não for considerado satisfatório e determinar a licitante a 
substituição do objeto ou correção de irregularidades; 
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3.  A fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade da empresa licitante, até 
mesmo perante terceiro, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de 
imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 
ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do licitante ou de seus agentes e 
prepostos (Art. 70 da Lei nº 8.666/93, com suas alterações). 
 
 
CLÁUSULA TREZE  – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

 
1. O presente Contrato se regerá pelas cláusulas e disposições aqui expressas; pelas 
disposições constantes do edital de licitação; pelas disposições contidas na Lei nº 
8.666/93 com as alterações dela decorrentes; e, ainda, pelas demais disposições legais 
que se verificarem aplicáveis à espécie de seu objeto, por mais especiais que sejam e 
mesmo que aqui ou na minuta de contrato mencionadas. 
 
2. Ficam fazendo parte integrante do presente Contrato o edital de licitação e seus 
Anexos, bem como todos os documentos constantes do processo e que tenham 
servido de base para a licitação. 
 
3. Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato será competente o 
Foro Regional de Almirante Tamandaré da Comarca da Região Metropolitana de 
Curitiba, Estado do Paraná. 
 
4. Incumbirá à contratante providenciar a publicação do extrato deste contrato e de 
seus eventuais Termos Aditivos, observadas as disposições do art. 61, da Lei nº 
8.666/93, com as alterações dela decorrentes. 

 
Pelas partes é dito que aceitam o presente instrumento em todos os seus termos. E, por 
estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento, decorrente do PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº. 055/2016, em duas vias de igual teor e forma, para que produza os 
seus efeitos de direito. 
 

Almirante. Tamandaré, __ de ______de 2016.  
 

 
ALDNEI JOSÉ SIQUEIRA 

Prefeito Municipal 
 
 

EDUARDO HENRIQUE DE SIQUEIRA 
Secretario Municipal de Obras 

 
 

 
xxxxxxxxxxxxx 

Empresa Contratada 


