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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D’OESTE 

AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº. 015/2021 
 

 

 

 

 

O Município de Itapejara D’Oeste torna público que fará realizar, às 10h00min (dez) 

horas, do dia 10 (dez) de Dezembro de 2021, na sala do Departamento de Administração, sito à 

Avenida: Manoel Ribas, nº 620 em Itapejara D’Oeste, Paraná. Edital de Tomada de Preços para 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Engenharia Elétrica a fim de realizar 

serviços de manutenção e reparos na Iluminação Pública Municipal bem como realizar serviços de 

instalação de iluminação em feiras, eventos e festividades organizadas pela Administração Municipal, 

pelo período de 12 (doze) meses, sob regime de contratação por preço global, tipo menor preço, por 

lote, único, a preços fixos, dos serviços. 

 

 

Itapejara D’Oeste, 16 (dezesseis) de Novembro de 2021. 

 

 

 

 

Vlademir Lucini 

Presidente Comissão de Licitação 

Decreto Nº 001/2021 
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS: N° 015/2021. 
 

PROCESSO: Nº 015/2021 

 

Preâmbulo: 
 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

OBJETO: 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Engenharia 

Elétrica a fim de realizar serviços de manutenção e reparos na Iluminação Pública 

Municipal bem como realizar serviços de instalação de iluminação em feiras, 

eventos e festividades organizadas pela Administração Municipal, pelo período de 

12 (doze) meses. 

 

DATA DE REC0EBIMENTO DOS 

ENVELOPES: 
ATÉ O DIA 10/12/2021, ÀS 10h:00min (Dez) horas. 

DATA DE ABERTURA DOS 

ENVELOPES: 
DIA 10/12/2021, ÀS 10h:00min (Dez) horas. 

ENDEREÇO: 
Avenida: Manoel Ribas, 620 no Departamento de Administração, 

aos cuidados da Comissão de Licitação. 

 

Nos termos da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93, com as alterações introduzidas 

pela Lei Federal nº 8.883, de 08/06/94 e pela Lei Federal nº 9.648 de 27 de maio 1998, os Artigos 42, 

43, 44, 45 e 46, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar Nº 147/2014 

de 07 de Agosto de 2014 e Lei Municipal Nº 1678/2016 de 21 de Setembro de 2016, fica Vossa 

Senhoria convidada a apresentar proposta de preços tipo menor preço, por Lote, a preços fixos, 

conforme se especifica a seguir: 

Os envelopes contendo os documentos de Habilitação e as Propostas Comerciais 

deverão ser entregues pessoalmente ou via correio no endereço indicado acima até o dia 10 (dez) de 

Dezembro de 2021 às 10h00min (Dez) horas. 

A abertura dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e as Propostas 

Comerciais ocorrerá às 10h00min (Dez) horas do dia 10 (dez) de Dezembro de 2021, na presença dos 

licitantes, representantes de proponentes e de qualquer pessoa que desejar assistir à sessão pública. 

 

Integram este Edital os seguintes anexos: 

Anexo I – Modelo para Carta Proposta de Preços; 

Anexo II – Modelo de Declaração que a empresa cumpre com os requisitos de 

Habilitação; 

Anexo III – Modelo de Declaração de Inexistência de fatos supervenientes e 

impeditivos da Qualificação; 

Anexo IV – Modelo de Declaração que a empresa não emprega menores; 

Anexo V – Minuta do Termo Contratual. 
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01 - DO OBJETO: 

 

01.1 – A presente licitação, tem como objeto a contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de Engenharia Elétrica a fim de realizar serviços de manutenção 

e reparos na Iluminação Pública Municipal bem como realizar serviços de instalação de iluminação em 

feiras, eventos e festividades organizadas pela Administração Municipal, pelo período de 12 (doze) 

meses; 

01.2 – Os serviços serão solicitados pela Administração Municipal e serão pagos 

por horas de serviço efetivamente prestadas na sede do Município de Itapejara D’Oeste, Estado do 

Paraná. A empresa contratada deverá prestar semanalmente, no mínimo 06 (seis) horas de trabalho na 

manutenção da Iluminação Pública Municipal; 

01.3 – Os serviços serão solicitados, conforme necessidade da Administração 

Municipal, sendo que serão solicitados com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data 

de prevista para a execução. O Município fornecerá a empresa uma listagem, dos pontos de iluminação 

pública que necessitam de manutenção; 

01.4 – Os serviços serão executados no período da noite, podendo, quando 

solicitado pela Administração Municipal a empresa contratada realizar algumas manutenções e reparos 

durante o período do dia; 

01.5 – A empresa contratada deverá possuir responsável técnico, sendo esse 

preferencialmente um Engenheiro Elétrico, sendo que tanto a empresa como o profissional, deverão 

possuir registro no CREA; 

01.6 – A empresa deverá emitir ART da prestação dos serviços; 

01.7 – A empresa contratada realizará os serviços em toda a rede de iluminação 

pública municipal, incluindo também os super postes, as comunidades de Palmeirinha e Barra Grande 

e ciclovia de acesso ao Frigorífico Agrogem e em parques e praças municipais; 

01.8 – A empresa contratada deverá também executar serviços de iluminação 

quando da realização de feiras, eventos e festividades, organizadas pela Administração Municipal; 

01.9 – A empresa deverá possuir todos os equipamentos necessários a prestação 

dos serviços, tais como: caminhão equipado com cesto e caminhonete com escada. Os equipamentos 

poderão ser próprios ou locados, sendo que deverá ser apresentado o documento de posse dos veículos 

ou contrato de locação registrado em cartório. A comprovação será solicitada quando da assinatura do 

contrato de prestação de serviços; 

01.10 - A empresa deverá possuir equipe para a prestação dos serviços composta 

por no mínimo 01 (um) técnico eletricista, 01 (um) motorista e 01 (um) ajudante. O técnico eletricista 

que prestará os serviços de substituição de lâmpadas e outros serviços, deverá possuir 

obrigatoriamente: 

- Comprovação de que possui curso para trabalho em altura, em conformidade 

com a NR 35 do MTD; 

- Atestado de Saúde Ocupacional, ASO; 

- NR 10, trabalho com eletricidade. 

01.11 – Os materiais a serem utilizados na manutenção, serão fornecidos pela 

Administração Municipal; 

01.12 – Um funcionário público, designado pela Administração Municipal, 

acompanhará a prestação dos serviços; 

01.13 – A empresa será responsável por todos os custos referente a prestação dos 

serviços, tais como: transporte, alimentação, hospedagem entre outros; 
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01.14 – O prazo para prestação dos serviços inicia-se a partir da assinatura do 

contrato e tem seu término previsto em 12 (doze) meses. 

 

02 -  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 

02.1 – Somente poderão apresentar proposta as empresas legalmente constituídas, 

especializadas no ramo, que satisfaçam as condições deste Edital e seus Anexos. 

O presente processo licitatório é destinado em primeira chamada para participação 

exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, na disputa de lotes cujo valor seja inferior a 

R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), de acordo com o Art. 48, inciso I da Lei Complementar Federal nº 

147 de 07 (sete) de Agosto de 2014; 

Em segunda chamada, caso não acudirem 03 (três) microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte, em conformidade com o Artigo 49, inciso II, da Lei 123/2006, não serão aplicados os 

critério de exclusividade, podendo todas as empresas do ramo, participarem do certame, respeitando-se 

os demais direitos que a Lei concede as microempresas e empresas de pequeno porte. 

02.2 – Não poderão participar da Licitação: 

a) Pessoas jurídicas que estejam suspensas temporariamente de participar em 

Licitação, bem como aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública; 

b) Pessoa jurídica que se encontre em estado de falência ou concordata. 

 

03 -  DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES: 

 

03.1 – Para manifestar-se nas fases do procedimento licitatório, o participante deverá 

identificar-se com cédula de identidade, observando ainda as disposições abaixo; 

03.2 – Quando se tratar de proprietário, diretor ou sócio da empresa, devera ser 

apresentado documento comprobatório de sua capacidade para representá-la (Ex.: Contrato Social ou 

Cópia de Ata); 

03.3 – Quando se tratar de representante nomeado pela empresa será apresentada 

procuração e carta dirigida a Comissão Permanente de Licitação, ambos com firmas reconhecidas com 

dados de identificação do representante, devendo constar expressamente poderes para participar de 

todos os atos do procedimento licitatório inclusive interpor ou desistir de recursos; 

03.4 – A não apresentação ou a incorreção dos documentos previstos no item anterior 

não inabilitará a licitante, mas a ela será conferida a condição de não representada durante a sessão. 

 

04  - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO E 

PROPOSTA: 

 

04.1 – Os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial, exigidos neste Edital, 

deverão ser apresentados em envelopes distintos e fechados, contendo as seguintes indicações no 

anverso: 
 

 

 

 

 

 

 

Envelope I – Documentos de Habilitação 

Tomada de Preços N° 015/2021 

Razão Social da Empresa Licitante 

Data, Horário e Local de Abertura 
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04.2 – Os envelopes “Documentos de Habilitação” e “Proposta Comercial” deverão 

ser entregues à Comissão Permanente de Licitação no dia, horário e local constantes do Preâmbulo; 

04.3 – A abertura dos envelopes “Documentos de Habilitação” será iniciada no dia e 

horário indicados no Preâmbulo, na sala de reuniões da Comissão, em ato público, do qual se lavrará 

ata, assinada pelos membros da Comissão e pelos representantes que assim desejarem; 

04.4 – O Envelope nº I deverá conter obrigatoriamente os seguintes documentos: 

- Contrato Social com alterações e/ou Ato Constitutivo da empresa; 

- Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de 

Certidão de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, do domicílio ou sede da 

proponente; 

- Prova de regularidade com o FGTS; 

- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual; 

- Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Município sede da Empresa 

Participante); 

- Prova de Regularidade com a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da 

Certidão; 

- Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Distribuidor da sede 

de pessoa jurídica; 

- Comprovante de registro no CREA da empresa proponente; 

- Comprovante de registro no CREA do Responsável Técnico da empresa; 

- Comprovação de que a empresa possui equipamentos e equipe necessária a 

prestação dos serviços, de acordo com o Edital; 

- O técnico eletricista que prestará os serviços de substituição de lâmpadas e outros 

serviços, deverá possuir obrigatoriamente: 

- Comprovação de que possui curso para trabalho em altura, em conformidade 

com a NR 35 do MTD; 

- Atestado de Saúde Ocupacional, ASO; 

- NR 10, trabalho com eletricidade. 

- Declaração que a empresa cumpre com os requisitos de Habilitação, Anexo II; 

- Declaração de Inexistência de fatos supervenientes e impeditivos da Qualificação, 

Anexo III; 

- Declaração que a empresa não emprega menores, Anexo IV. 

Todos os documentos acima deverão ser rubricados e numerados seqüencialmente, 

devendo ser apresentados em original ou fotocópias autenticadas em estabelecimento público; 

Os documentos deverão estar todos em nome do estabelecimento que efetivamente 

for apresentar a proposta comercial. 

Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração 

mediante conferência da cópia com o original ou publicação em órgão da imprensa oficial e devem 

estar com o prazo de validade em vigor. Quando o prazo de validade não estiver expresso no 

Envelope II – Proposta Comercial 

Tomada de Preços N° 015/2021 

Razão Social da Empresa Licitante 

Data, Horário e Local de Abertura 
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documento, o mesmo será aceito com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias do 

recebimento dos envelopes;  

Quando se tratar de cópia de documento obtido através da Internet, este não precisa 

ser autenticado, uma vez que terá sua validade confirmada pela Comissão de Licitação; 

Quando se tratar de autenticação realizada por servidor da Administração Municipal 

de Itapejara D’Oeste - PR, essa deverá ser realizada até as 11h00min (onze) horas, do dia previsto para 

a abertura dos envelopes. 
 

05 -  DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO: 

 

05.1 – O julgamento da habilitação será feito à vista do exame dos documentos 

apresentados, abrindo-se vista às licitantes a fim de que juntamente com a Comissão rubriquem os 

documentos (art. 43 § 2º, da Lei n° 8.666/93); 

05.2 – A Comissão, após a abertura dos envelopes de habilitação, poderá a seu 

critério exclusivo suspender a reunião a fim de que possa melhor analisar os documentos apresentados, 

marcando, na oportunidade, nova data e/ou horário em que voltará a reunir-se com os interessados para 

a continuidade do certame; 

05.3 – Ocorrendo o caso previsto no item anterior, os representantes deverão rubricar 

os envelopes lacrados contendo as Propostas Comerciais, que ficarão em poder da Comissão até que 

seja julgada a habilitação, ou após o julgamento dos recursos interpostos; 

05.4 – Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, salvo por motivo 

superveniente aceito pela Comissão; 

05.5 – Caso a Comissão verifique, durante a sessão, que todas as licitantes foram 

habilitadas, poderá abrir imediatamente os envelopes com as propostas, a fim de conferir maior 

agilidade ao certame; 

05.6 – Caso todas as licitantes sejam inabilitadas, poderá a Administração conceder 

às licitantes o prazo previsto no art. 48, § 3°, da Lei n° 8.666/93. 

 

06 – DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 

 

06.1 – A Proposta Comercial deverá: 

a) Ser apresentada obrigatoriamente em papel timbrado da empresa, sem emendas, 

rasuras ou entrelinhas, contendo o nome ou a razão social e endereço completo, telefone, fax e e-mail 

da licitante; 

b) Ser assinada na última folha e rubricada nas demais, pelo gerente ou sócio da 

licitante; 

c) Deverá ser considerada pela empresa proponente, todos os custos, incluindo: 

mão de obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte, equipamentos e outras despesas inerentes 

aos serviços; 

d) Possuir um prazo de validade igual ou superior a 60 (sessenta) dias contados da 

data estipulada para a abertura dos envelopes contendo as propostas. 

 

07 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE: 

 

07.1 - No julgamento das propostas será declarada vencedora a proposta que cotar o 

objeto na forma descrita neste Edital e ofertar o menor preço por Lote, Único; 

07.2  - Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Contiverem qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital; 
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b) Apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços de mercado, acrescidos dos respectivos encargos. 

07.3 – A Comissão poderá, a qualquer tempo, solicitar aos licitantes a composição de 

preços unitários de serviços, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessário; 

07.4 – Sempre que solicitado, a licitante deverá demonstrar a exeqüibilidade de seus 

preços por meio da abertura de sua planilha de custos; 

07.5 – No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará 

exclusivamente por sorteio; 

07.6 – Abertas às propostas, não caberá mais desclassificá-las por motivo relacionado 

com a etapa habilitatória, salvo em razão de fatos superveniente ou só conhecidos após o julgamento; 

07.7 – O resultado do julgamento das propostas será afixado no Mural do Saguão da 

Prefeitura Municipal de Itapejara D’Oeste – PR e divulgado na Imprensa Oficial do Município. 

 

08 – DOS RECURSOS: 

 

08.1 – Os recursos deverão ser protocolados no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar 

da lavratura da Ata, em papel timbrado, assinados pelo representante legal e será dirigida a Comissão 

Permanente de Licitação, que poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou 

nesse prazo encaminhar à autoridade superior, que proferirá sua decisão nos 05 (cinco) dias úteis 

subseqüentes ao recebimento; 

08.2 – Interpostos os recursos previstos as demais licitantes serão cientificadas para, 

se desejarem, oferecer suas impugnações no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da cientificação; 

08.3 – Decidido o recurso, será dado conhecimento às licitantes, por meio de aviso 

publicado na Imprensa Oficial do Município de Itapejara D’Oeste – PR; 

08.4 – Para contagem do prazo de interposição de recursos será considerado como dia 

inicial o seguinte ao da publicação na Imprensa Oficial do Município de Itapejara D’Oeste – PR. 

 

09 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

 

09.1 – Efetuada a classificação, a Comissão Permanente de Licitação aguardará o 

prazo recursal. Após transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência 

expressa, ou após o julgamento dos recursos   interpostos, será   o   processo administrativo   

submetido à Autoridade competente, para homologação, a seu  critério,  e  adjudicação  do  seu  objeto,  

fazendo-se  publicar; 

09.2 - As dúvidas   que   surgirem   durante   as   sessões   serão   resolvidas   pela   

Comissão Permanente   de   Licitação, na   presença   das   participantes, ou   relegada   para   ulterior 

deliberação, a juízo do Presidente da Comissão, devendo o fato constar de ata, em ambos os casos; 

09.3 - É facultado à Comissão Permanente de Licitação, ou Autoridade Superior, em 

qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo. 

 

10 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTES: 
 

10.1 – Os pagamentos serão efetuados mensalmente até o 10° (décimo) dia do mês 

subseqüente a prestação dos serviços e após a apresentação da nota fiscal de prestação de serviços, 

emitida em formulário série F ou eletrônica; 
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10.2  – Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados mensalmente, através de 

crédito em conta corrente de sua titularidade, mediante a apresentação de nota fiscal, devidamente 

conferida pelos órgãos de fiscalização e acompanhamento do contrato; 

10.3 – O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional; 

10.4 – A Administração Pública poderá sustar o pagamento, no todo ou em parte, 

caso os serviços sejam executados em desacordo com o Edital de Tomada de Preços N° 015/2021; 

10.5 – Os valores unitários não sofrerão reajustes. 

 

11 – DO CONTRATO E DAS GARANTIAS:  

 

11.1 – O contrato deverá ser assinado pela vencedora no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis contados da data de notificação sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93; 

11.2 – A convocação para assinatura do contrato será realizada através de Publicação 

no Diário Oficial do Município (Diário do Sudoeste) e/ou através de comunicação a empresa via 

Ofício ou Correspondência; 

11.3 – Quando da assinatura do contrato, a empresa deverá comprovar que possui o 

caminhão equipado com cesto e caminhonete com escada e/ou apresentar o contrato, com registro em 

Cartório, de locação dos mesmo; 

11.4 – O presente contrato de prestação de serviços, poderá ser aditivado e/ou 

prorrogado, quando do interesse da Administração Municipal, mediante acordo entre ambas as partes e 

conforme previsto na Lei N° 8.666/93; 

11.5 – O contrato a ser assinado subordina-se à minuta em anexo, a partir de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado conforme os termos da Lei n° 8.666/93, quando do interesse do 

Município e mediante acordo entre ambas as partes; 

11.6 – Ocorrendo a recusa da vencedora em assinar o contrato, a Administração 

poderá convocar a segunda classificada para a contratação, realizando-se na ocasião uma negociação 

direta em termos de preços; 

11.7 – A contratada não poderá transferir a execução do objeto para pessoa jurídica 

diversa da contratada; 

11.8 – Ocorrendo rescisão contratual administrativa, na forma do inc. I do art. 79 da 

Lei nº 8.666/93, a contratante adotará as medidas ordenadas pelo art. 80 da citada Lei; 

11.9 – Em hipótese alguma a Administração contratante será responsável subsidiária 

ou solidária por eventuais débitos de natureza trabalhistas ou previdenciária ocasionados pela 

contratada; 

11.10 – Assinado o Contrato, a empresa deverá iniciar a prestação dos serviços após 

a solicitação da Administração Municipal; 

11.11 - O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da 

assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado por iguais períodos. 

 

12 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 

12.1 – Pelo não cumprimento total ou parcial de qualquer obrigação, ficará a 

contratada sujeita a suma das penalidades abaixo explicitadas, com determinação e grau de aplicação a 

critério da Administração: 

a) Advertência; 

b) Multa; 
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c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade. 

12.2 – A multa prevista na alínea “b” será: 

a) De 10% do valor global corrigido do contrato, no caso de inexecução total da 

obrigação; 

b) De 10% do valor corrigido, correspondente à parte da obrigação contratual não 

cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação; 

c) De 0,03% por dia, no caso de atraso no cumprimento dos prazos de início e 

conclusão das etapas previstas no cronograma dos serviços, até o máximo de 30 (trinta) dias dos quais 

será considerado descumprimento parcial da obrigação. 

12.3 – O valor correspondente à multa, após o devido procedimento em que tenha 

sido assegurado o direito de defesa e de recurso do contratado, será descontado do primeiro pagamento 

devido pela Administração em decorrência da execução contratual; 

12.4 – Na hipótese de descumprimento total da obrigação, após a celebração do 

contrato em que tenha sido exigida garantia, o valor da multa será descontado da garantia prestada; 

12.5 – Na hipótese de descumprimento total da obrigação em face do não-

atendimento da convocação para a assinatura do contrato, o valor da multa deverá ser recolhido, 

através de Guia de Recolhimento, no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação; 

12.6 – O não-recolhimento da multa no prazo assinado implicará a sua inscrição na 

divida ativa, para cobrança judicial. 

 

13 – ANTICORRUPÇÃO: 

 

13.1. As licitantes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas 

na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.º 8.429/1992), 

a Lei Federal n.º 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução do contrato 

nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se 

comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de 

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

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

manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou 

indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e 

colaboradores ajam da mesma forma. 

 

14 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

14.1 - A autoridade competente para aprovação do procedimento poderá, a qualquer 

tempo, cancelar esta licitação mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que tal ato 

gere direito a nenhuma espécie de indenização aos licitantes; 

14.2 -  A despesa com a presente contratação de serviços ocorrerá à conta da dotação 

orçamentária constantes no orçamento Geral do Município, conforme especificado abaixo, sendo que o 

valor máximo total do presente processo é de R$ 330.000,00 (Trezentos e trinta mil reais). 

 

0500 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 

0502 – DIVISÃO DE SEVIÇOS URBANOS 

15.452.0009.2.009 – Manutenção da Unidade de Divisão de Serviços Urbanos 
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3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica 

 

14.3 - Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de 

interpretação do presente Edital deverão ser dirigidos por escrito ao Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação, no endereço constante no Preâmbulo deste Edital, até 02 (dois) dias úteis 

antes da data marcada para a reunião destinada à habilitação: 

a) Todos os esclarecimentos relativos a dúvidas de interpretação do Edital serão 

afixados no mural do Saguão da Prefeitura Municipal de Itapejara D’Oeste – PR e publicados no 

endereço eletrônico www.itapejaradoeste.pr.gov.br . 

14.4 - Em não havendo pedidos dos esclarecimentos, fica estabelecido que a licitante 

esteja em pleno acordo com os itens contidos neste Edital e que os elementos fornecidos são 

suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação das propostas; 

14.5 - É facultado a Comissão Permanente de Licitações, em qualquer fase da 

licitação, promover diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do procedimento 

licitatório, ou solicitar esclarecimentos adicionais às licitantes; 

14.6 -  A Comissão Permanente de Licitações poderá relevar omissões ou erros 

meramente formais verificados na documentação e nas propostas, desde que não sejam infringidos os 

princípios da vinculação ao Edital e da igualdade. 

14.7 -  No caso de vir a ser constatada empresa consorciada ou concordatária no 

decorrer da licitação até a homologação, a mesma será inabilitada e desclassificada da presente 

licitação; 

14.8 -  A proponente vencedora assumirá integral responsabilidade pelos danos que 

causar à Prefeitura Municipal e/ou terceiros, por si ou seus sucessores e representantes, na execução do 

objeto da presente licitação, isentando o Município de qualquer reclamação que possa surgir em 

decorrência dos mesmos; 

14.9 - Ao participar da presente licitação, a proponente assume integral 

responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos e informações prestadas, 

respondendo na forma da Lei, por qualquer irregularidade constatada; 

14.10. O presente Edital reger-se-á também pelo Código de Defesa do Consumidor, 

Lei N° 8.078 (D.O.U de 12/09/1990); 

14.11. O recebimento e aceitação do objeto desta  licitação serão feito por quem vier 

a ser designado pela Prefeitura Municipal; 

14.12. Ressalvados os casos fortuitos ou  de  força  maior,  definidos  na  legislação  

civil,  desde  que devidamente  comprovados  e  aceitos  pela  Prefeitura Municipal,  o  atraso  na  

entrega  do  objeto  contratado  implica,  no pagamento pela contratada, de multa de 0,1% (um décimo 

por cento) por dia de atraso, limitada a 10% (dez  por  cento)  do  valor  contratado,  isentando- se,  o 

Município do  pagamento  de  quaisquer  acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em 

atraso; 

14.13. A apresentação de proposta implica no perfeito entendimento do objeto 

licitado e aceitação pelo proponente de todos; 

14.14. Fica eleito o Foro da Comarca de Pato Branco – Estado do Paraná, com 

renúncia de quaisquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas e 

questões oriundas desta licitação; 

14.15. Esclarecimentos complementares poderão ser obtidos no Departamento de 

Licitações e compras, da Prefeitura Municipal de Itapejara D’Oeste - PR., sito à Avenida Manoel 

Ribas, 620 - telefone (046) 3526 - 8300, no horário de expediente. 

 

http://www.itapejaradoeste.pr.gov.br/
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Itapejara D’Oeste, 16 (dezesseis) de Novembro de 2021. 

 

 

 

 

 

Vlademir Lucini 

Presidente Comissão de Licitação 

Decreto nº 001/2021 
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ANEXO I 

PAPEL TIMBRADO 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

Local, _____de____________de 2021. 

 

À Comissão de Licitação 

Itapejara D’Oeste / Pr. 

A/C.: Presidente da Comissão 

REF.: Edital de Tomada de Preços  n.º 015/2021. 

 

Apresentamos e submetemos a apreciação de V.S.
a 
nossa Proposta de Preços em relação 

à Edital de Tomada de Preços N° 015/2021, que trata da contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de Engenharia Elétrica a fim de realizar serviços de manutenção e reparos na 

Iluminação Pública Municipal bem como realizar serviços de instalação de iluminação em feiras, 

eventos e festividades organizadas pela Administração Municipal, pelo período de 12 (doze) meses. 

 

LOTE N° 01, ÚNICO 

SERVIÇOS QTD 

VALOR 

MÁXIMO 

HORA 

VALOR 

TOTAL 

MÁXIMO 

Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de Engenharia Elétrica a fim de realizar serviços de 

manutenção e reparos na Iluminação Pública Municipal bem 

como realizar serviços de instalação de iluminação em feiras, 

eventos e festividades organizadas pela Administração 

Municipal, pelo período de 12 (doze) meses. 

1000 R$ 330,00 
R$ 

330.000,00 

 

O valor da hora de serviço será de R$ ________ (____________); 

O preço total fixo e sem reajuste, proposto para o Lote n° 01, único é de R$ ________ 

(____________); 

A empresa prestará os serviços licitados com carga horária semanal mínima de 06 (seis) 

horas trabalhadas; 

A empresa será responsável pelos custos referentes ao Edital, tais como: transporte, 

alimentação, hospedagem, entre outros; 

A empresa deverá emitir ART dos serviços contratados; 

A empresa será responsável pelo fornecimento dos equipamentos de segurança por parte 

dos funcionários que prestarão os serviços; 

O prazo da validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data do 

recebimento das propostas pela Comissão de Licitação. 

Sem mais. 

Atenciosamente, 

(carimbo, nome, assinatura) 

 
OBSERVAÇÃO: Estes modelos e elementos de apoio são meramente orientativos, devendo, necessariamente, 

sofrer as adequações e as complementações necessárias para cada processo licitatório. 
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ANEXO II 

 

 

 

     Local,..........................de...........................de 2021. 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM OS REQUISITOS 

DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

Edital de Tomada de Preços N° 015/2021 

 

 

 

A empresa...........................................................................................inscrita no CNPJ nº 

......................................................situada à ...........................................................(endereço 

completo)..................................................................DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação no presente Edital de Tomada de Preços nº 015/2021, de 

16/11/2021 e, ainda, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

(nome e identidade do representante legal) Assinatura e Carimbo 
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ANEXO III 

 

 

 

     Local,..........................de...........................de 2021. 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA 

QUALIFICAÇÃO 

 

 

 

A Prefeitura Municipal de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná. 

 

 

Edital de Tomada de Preços N° 015/2021. 

 

 

 

O signatário da presente, em nome da proponente.............................................................., 

declara para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação 

ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º e artigo 97 da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

(nome e identidade do representante legal) Assinatura e Carimbo 

 

 



 

 

 

 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 15 

 

ANEXO IV 

 

 

     Local,..........................de...........................de 2021. 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES 

 

 

 

Edital de Tomada de Preços N° 015/2021 

 

 

 

A empresa...................................................., inscrita no CNPJ nº. ................................., por 

intermédio de seu representante legal o Sr................................, portador da carteira de identidade 

nº....................... e do CPF nº ......................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 

da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. 

 

 

Por ser verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

(nome e identidade do representante legal) Assinatura e Carimbo 
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ANEXO V 

MINUTA DE CONTRATO N° 0-----/2021 – PMID’O / DA 
 

CONTRATANTE: O Município de Itapejara D’Oeste, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrada no 

CNPJ 76.995.430/0001-52, com sede à Avenida Manoel Ribas, 620, representada neste instrumento pelo Senhor 

Agilbero Lucindo Perin, Prefeito Municipal. 

CONTRATADA: ______________________, CNPJ _______________, sito a Rua _______________, CEP 

________________, no município de _________, Estado do __________, empresa especializada na prestação 

de serviços de engenharia elétrica em geral, representada neste ato pelo Sr. __________, sócio-gerente, inscrito 

no CPF sob o n° ___________ e RG n° _________ SSP/____. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A Contratada participou de licitação na modalidade Tomada de Preços nº 015/2021, sendo considerada 

vencedora do lote único, tendo como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

Engenharia Elétrica a fim de realizar serviços de manutenção e reparos na Iluminação Pública Municipal bem 

como realizar serviços de instalação de iluminação em feiras, eventos e festividades organizadas pela 

Administração Municipal, pelo período de 12 (doze) meses, regendo-se este contrato pela Lei nº 8.666/93 e 

demais legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de Tomada de Preço referido, pelos termos 

da proposta e pelas cláusulas deste contrato. 

CLAÚSULA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS 
O Município, através do Departamento Municipal de Administração, solicitará os serviços mediante a 

necessidade, sendo que a empresa contratada, será comunicada com antecedência mínima de 48 (quarenta e 

oito) horas da data prevista da realização; 

O Município encaminhará a empresa uma listagem dos pontos de iluminação pública em que deverá ser 

realizada a manutenção; 

A empresa contratada deverá prestar os serviços no Município com carga horária semanal de no mínimo 06 

(seis) horas trabalhadas; 

Um servidor público municipal será designado para acompanhamento da prestação dos serviços; 

Todos os materiais necessários a prestação dos serviços, serão fornecidos pelo Município de Itapejara D’Oeste – 

Pr; 

A empresa deverá emitir ART dos serviços prestados; 

A empresa também deverá executar os serviços em feiras, eventos e festividades organizadas pela 

Administração Municipal; 

A empresa contratada será responsável pelo fornecimento e fiscalização de todos os equipamentos de segurança 

individual necessários a prestação dos serviços. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Os profissionais colocados à disposição da Contratante deverão comprovar experiência na área. 

A empresa deverá possuir equipe para a prestação dos serviços composta por no mínimo 01 (um) 

técnico eletricista, 01 (um) motorista e 01 (um) ajudante. O técnico eletricista que prestará os serviços 

de substituição de lâmpadas e outros serviços, deverá possuir obrigatoriamente: 

- Comprovação de que possui curso para trabalho em altura, em conformidade com a NR 35 do MTD; 

- Atestado de Saúde Ocupacional, ASO; 

- NR 10, trabalho com eletricidade. 
CLÁSULA QUARTA 

O Departamento Municipal de Administração, gerenciará o presente contrato. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

A Contratada receberá o valor de R$ _____________ (_______), por hora de serviço prestado, totalizando o 

valor total de até R$ _____________ (_______), pelos serviços contratados. 

O pagamento será realizado até o 10º (décimo) dia do mês subseqüente a prestação dos serviços, sendo que o 

mesmo fica condicionado a apresentação para empenho da nota fiscal de prestação de serviços, série F ou 

eletrônica, e do valor da fatura serão descontados os encargos, conforme legislação vigente; 

O valor a ser pago será credito na conta corrente da empresa contratada; 
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O Município pagará pelas horas de serviços efetivamente prestadas na sede do Município de Itapejara D’Oeste – 

PR; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na importância referida no caput estão computadas todas as despesas com 

obrigações sociais dos prestadores de serviços, tais como: transporte, alimentação, hospedagem, equipamentos 

de segurança, entre outros. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Juntamente com a nota fiscal, a empresa deverá encaminhar as Certidões 

Negativas a fim de comprovar sua regularidade fiscal. 

CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A empresa deverá emitir ART de prestação dos serviços; 

No ato de assinatura do contrato a empresa deverá comprovar que possui o caminhão com cesto e a caminhonete 

com escada, sendo que os mesmos poderão ser próprios ou locados, desde que com o contrato de locação com 

registro em Cartório. 

CLAUSULA SÉTIMA 

Constitui-se obrigação da CONTRATANTE efetuar o pagamento ajustado na forma da CLAUSULA QUINTA.  

CLAUSULA OITAVA 

Os serviços serão solicitados com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas. 

CLÁUSULA NONA 
A Contratada não poderá em hipótese alguma, deixar de prestar os serviços contratados de acordo com o contido 

nas Cláusulas anteriores, sob pena de rescisão de contrato e demais penalidades previstas neste instrumento, 

sendo que, as penalidades serão aplicadas pelo simples atraso no cumprimento dos horários de trabalho, 

definidos na Cláusula Quinta deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA 

A empresa contratada, será responsável pelas despesas de transporte, alimentação, hospedagem, equipamentos 

de segurança, entre outras, dos profissionais que prestarão os serviços. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

Os profissionais, colocados a disposição por parte da Contratada para a prestação dos serviços não poderão em 

hipótese alguma exigir pagamentos adicionais da Contratante pelos serviços prestados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  

Qualquer erro constatado na prestação de serviços, que possa causar prejuízos a Contratante, será de inteira 

responsabilidade da empresa Contratada, sendo esta responsável pelo pagamento de eventuais prejuízos ou 

indenizações provenientes de possíveis danos. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  

O presente contrato passa a ter validade logo após a assinatura do mesmo, tendo seu término previsto para 

__________________. O mesmo poderá ser aditivado quando interesse do município e mediante acordo entre 

ambas as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  

A responsabilidade pelo pagamento dos profissionais que prestarão os serviços bem como os respectivos 

encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais decorrentes deste contrato será de inteira responsabilidade da 

Contratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  

Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, será aplicada a contratada multa contratual de 

10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipótese de inexecução total ou parcial das obrigações 

assumidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  

Qualquer desvio de conduta praticada pelos profissionais a disposição para prestação de serviços, será motivo 

para rescisão de contrato, ou pedido de substituição imediata do profissional. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 

Os profissionais colocados a disposição da contratada deverão prestar os serviços nas áreas solicitadas pela 

Administração Municipal. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA  

Este contrato poderá ser rescindido na forma e pelos motivos previstos na Lei 8.666/93 em seus arts. 77 e 

seguintes, bem como pelo descumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA – Das Alterações Contratuais 

I - Este contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas na Lei n.º 8.666/93 e 

alterações; 

II – O presente contrato terá vigência de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos; 

III – O mesmo, poderá ter seu prazo aditivado/prorrogado, quando acordado entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA 

Este contrato poderá ser rescindido na forma e pelos motivos previstos na Lei 8.666/93 em seus arts. 77 e 

seguintes, bem como pelo descumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Dos Casos Omissos 

Os casos omissos serão resolvidos pelo Município de Itapejara D’Oeste - PR, à luz do Decreto Estadual nº 

24.649, de 2003, na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar nº 123, de 

2006, e na Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas 

administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições, e demais 

aplicáveis, além da jurisprudência e da doutrina aplicável à espécie.  

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – Fraude e da Corrupção 

Da Clausula da Fraude e da Corrupção. 

I – Os licitantes devem observar e o contrato deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e 

subcontratados, se admitida a subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, 

de contratação e de execução do objeto contratual. 

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

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o 

objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 

licitação ou de execução de contrato; 

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 

conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais 

e não-competitivos; 

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, 

visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar novas provas em inspeções ou fazer declarações 

falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a 

apuração de alegações de prática prevista na cláusula III, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir 

materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

II – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 

declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 

organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um 

agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da 

execução um contrato financeiro pelo organismo. 

III – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, 

deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser firmado, em parte ou integralmente, por 

organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro 

e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os 

documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 

CLÁUSULA VIGESSIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicável 
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 

1993 e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos 

Contratos e as disposições de Direito Privado. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – Da vinculação 

Este contrato vincula-se para todos os fins de direito ao Edital de Tomada de Preços de nº 015/2021, de 

16/11/2021, assim como à proposta apresentada pela Contratada. 

CLAUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Do Foro 

Fica eleito o foro da comarca de Pato Branco - PR para dirimir quaisquer questões relativas a este contrato, com 

expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem de acordo com o ajustado e contratado, as partes, através de seus representantes, firmam o 

presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas. 

Itapejara D’Oeste - PR, ........... de .................... de 2021. 

 

____________________________ 

Contratante. 

_____________________________ 

Contratada. 
 

 
 

OBSERVAÇÃO: Estes modelos e elementos de apoio são meramente orientativos, devendo, necessariamente, 

sofrer as adequações e as complementações necessárias para cada processo licitatorio. 


