
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANA
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Portaria n" 0231202
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*

AVISO DE LICTTAçÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.O 3112021

Processo Administrativo n," 51 12021

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução
de serviços, com fornecimento de materiais, para substituição
de lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas de LED, em ruas
do Município de Nova Santa Bárbara.

Tipo: lMenor Preço, Por Lote.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia
1710612021às 08h29min do dia 0510712021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h30min às 08h59min do
dia0510712021.
tNícto DA sESSÃo DE DrspurA DE pREÇos: às 09h00min.
do dia 0510712021.
LOGAL: www.bllcompras.com

Preço Máximo: R$ 201.436,75 (duzentos e um mil
quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos).

lnformações Complementares: Poderá ser obtidas em horário de
expediente na Prefeitura [t/lunicipal de Nova SanÍa Bárbara, siÍo â
Rua Walfredo Bittencourt de llloraes, 222, pelo fone: 43-3266'
8100, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br

Nova Santa Bárbara, 1610612021.
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Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. i266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mails - licitacao,í)nsb.pLgovb - rvrlrv.nsb. T v.br
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NOVA §ANTA BARBARA
E§T*DO DÔ PÀRÂ}IÂ

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO NO 31/202í
Processo Administrativo n." 51 12021

Senhor licitante:

Visando possível comunicação Íutura entre a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara e a
sua empresa, solicitamos o preênchimento completo do Recibo de Retirada de Edital, abaixo,
remetêndo-o ao Setor de Licitações po r meio do e-mail licitacao@nsb.pr.qov.br.

A falta de remessa do presente Recibo de Retirada do Edital exime está Pregoeira da
comunicação de possíveis retificaçôes ocorridas no instrumento convocatório ou outras
informações adicionais pertinentes ao certame licitatório.

Pregoeira
Portaria n' 02312021

g - E-mâil - licilicno''ansb.Dr.güü - sll . nsb-pr.gor . br
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Processo Administrativo n." 51 12021

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços, com
Íornecimento de materiais, para substituição de lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas
de LED, em ruas do Município de Nova Santa Bárbara.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

^ A Erpru"" (Razão social, CNPJ e endereÇo completo), retirou este Edital de Licitação e deseja
ser informada de qualquer alteração pelo e-mail ou
pelo tel/ fax:

aos I t2021.

Carimbo Padronizado da Empresa

2

Rua walfiedo Bittencourt de Moraes n" 222- Centro. I 43. 3266.8100. I - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, PaÍaná

B - E-mail - Iicitacao.ansb.pr.sov.br - §w\r.nsb.or.gov.br

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO NO 31/2021
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rST*DO DO PARANê,

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO NO 31/202í
Processo Administrativo n." 51 12021

O MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA, Estado do Paraná, através da Pregoeira, designada
pela Portaria no 02312021, torna público, para o conhecimento dos interessados, que Íará realizar
licitação na modalidade de PREGÃO ELETRONICO, do tipo Menor Preço, Por Lote, para a
contratação de empresa especializada para execução de serviços, com fornecimento de
materiais, para substituição de lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas de LED, em ruas
do Município de Nova Santa Bárbara, conforme descrito no Anexo I do edital.

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei no 10.520, de í7 de julho de 2002, do
Decreto no 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar n" 123, de 14 de dezembro
de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências
estabelecidas neste Edital.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 17i06/2021 às 08h29min do dia
05t07t2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h30min às 08h59min do dia05lO712021.
tNicto DA sEssÃo DE DtspurA DE pREÇos: às 09h00min. do dia 05t07t2021.
LOCAL: www.bllcompras.com

Para todas as referências de têmpo será observado o horário de Brasília (DF).

ANEXO 01

ANEXO 02

ANEXO 03

ANEXO 04

ANEXO 05

ANEXO 06

ANEXO 07
ANEXO 08
ANEXO 09

ANEXO 1O

ANEXO,I,I

Descrição do Objeto;

Minuta do contrato;

Exigências para Habilitação;

Modelo de Declaração de ldoneidade;

Modelo de declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação;

Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro da
empresa empregadora;
[\ilodelo de declaração de não parentesco;
Modelo de Cârta Proposta;
Declaração de enquadramento no regime de tributação de MEiEPP;

Modelo de declaração de responsabilidade técnica;

Memorial descritivo.

E - E-mail Iicitirciroiiú sb nr.sor'-hr - §rls-nsb Dr.co!.br
Rua WalÍiedo Billencoün de Moraes no ?22. CeniÍo- I il. 1266.8100. E - 86.2i0-000 Nova Sânta Bárbam. Paraná

OBJETO - Tem por objeto o presente Edital de Pregão Eletrônico para contratação de empresa
especializada para execução de serviços, com Íornecimento de materiais, para substituição
de lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas de LED, em ruas do Município de Nova Santa
Bárbara, conÍorme descrito no Anexo I do edital-

Compôem este Edital os seguintes anexos:

3
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1.
1.1

DISPOSTçOES PRELTMTNARES
O Pregáo Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante
condições de seguranÇa - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do
Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilôes do Brasil.

Os trabalhos serão conduzidos por funcionária do Ívlunicípio de Nova Santa Bárbara,
denominada Pregoeira, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou
transferidos para o aplicativo "Bll compras" constante da página eletrônica da Bolsa de
Licitaçóes e Leilões do Brasil. www.bllcom ras.com

2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGAO

2.1 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a inscriÇão e
cadastramento e a âbertura da proposta, atentando também para a data e horário para
início da disputa.

3. COND|ÇOES PARA PARTTC|PAÇAO

Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade constante nos seus
atos constitutivos sejam compatíveis com o objeto desta licitação e que estejam
credenciadas na Bolsa de Licitações e Leilóes - BLL.

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

3.3.1. Proibidos de participar de licitaçóes e celebrar contratos administrativos, na íorma da
legislação vigente,

3.3.2. Estrangeiros que não tenham representaÇão legal no Biasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

-r 3.3.3. Queseenquadrem nas vedaçóes previstas noArt.9odaLei Federal n." 8.666/1993;
3.3.4. Que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissoluçáo ou liquidação;
3.3.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
3-3.6. Entidades das quais participem, seja a que título Íor, dirigentes ou servidores do t\ilunicípio;
3.3.7. Conste no Cadastro de empresa inidôneas do Tribunal de Contas da União, do Ministério

da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, no Sistema de

Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF como impedidas ou suspensa ou no

Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de lmprobidade Administrativa e
inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça.

3.4. Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se diretamente ou através
de uma corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilóes do Brasil,

telefone: (41) 3097-4600 - atê horário fixado neste edital para apresentação da proposta e

início do pregão.

3.5. A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscriçáo e credenciamento
do licitante, até o limite de horário previsto, e inserção no sistema da taxa administrava
ofertada.

E - F.-mail Iicitecao a n\h nÍ sr)\' hÍ - \\§ \\-nsb pr.gor.br
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1.2

3.1. Justifica-se a não realizaÇão de exclusividade no presente certame. para participacão
de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. amparado no artiqo 49. inciso lll da
Lei Complementar n' 123/20006.
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O custo de operacionalização e uso do sistema ficatá a catgo do licitante que pagará a
Bolsa de Licitações e Leilóes do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos
custos pela utilizaçáo dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela
fornecida emitida pela entidade, nos termos do artigo 5o, inciso lll, da Lei no 10.52012002.

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

4.1 O certame será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em
especial, as seguintes atribuiÇões:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questóes formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidâde das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de

menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pêrtinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessáo com o auxílio eletrônico;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contrataÇão;
l) abrir processo administrativo para apuraÇão de irregularidades visando a aplicação de

penalidades previstas na legislação.

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITA OES DA B LSA DE LICITA órs e
LEIL ES DO ARAS/L

4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deveráo nomear através do
instrumento de mandato, operador devidamente credenciado em qualquer corrêtora de
mercadorias associada à Bolsa de LicitaÇôes e Leilões do Brasil, ou pela própria Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar
todos os demais atos e operações no sistema de compras do site: www.bllcompras.com

Á1 A participação do licitante no Pregáo eletrônico se dará por meio de corretora contratada
para representá-lo, ou diretamente pela BLL, que deverá maniÍestar em campo próprio do
sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitaçáo
previstas no Edital-

4.4 Poderão participar da presente Licitação pessoas que atuem no ramo pertinênte ao
objeto da presente licitação e que atendam a todas as condiçôes exigidas na Lei no

10.520102, na Lei no 8.666/93, Lei Complementar n" 12312006 e Lei Complementar no

'14712014 - Exclusivo ME/EPP.

4.5 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e
Iances sucessivos de preÇos, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia
definição de senha privativa.

Q - E-mail liciticlr)«nsb.n[.sov.br-\\s §.nsb. nr.pov.hr
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4.b A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer
pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitaÇão do credenciado ou por iniciativa
da Bolsa de LicitaÇões e Leilões do Brâsil;

4.7 E de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa
de Licitações e Leilões do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senhâ, âinda que por terceiros;

4.8 O credenciamento do íornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico
implica a responsabilidade legal pelos atos prâticados e a presunção de capacidade
técnica para realizaçáo das transaçóes inerentes ao pregão eletrônico;

PARTICIPAÇÃO
4.9 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e

intransferível do representante credenciado (operador direto, ou da corretora de
mercadorias) e subsequente cadastramento para participar do pregão e encaminhamento
da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e
horário limite estabelecidos.

4.1O Caberá ao Íornecedor acompanhar as operaçóes no sistema eletrônico durante a sessão
pública do pregáo, ficando responsável pelo ônus decoriente da perda de negócios diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexáo do
seu representante;

4.11 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida
pelo número (41) 3097-4600, e-mail: contato@bll.oro-br, ou através de uma corretora de

mercadorias associada.

ABERTURA DÁS PROPOSIÁS E FORMULACÃO DOS LANCES

412 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

4.13. A Pregoeira veriíicará as propostas apresentadas, desclassif icando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no

Termo de Referência.

sb nr.lor'-hr - rr rr t.nsb pr.got.br
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4.13.1 Também será desclassificadâ a proposta que identifique o licitante.

4.13.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

4.13.3 A não desclassificação da proposta náo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a eÍeito na fase de aceitaçáo.

4.14. O sistema ordenará automaticâmente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarâo da fase de lances.
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4.15. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os
licitantes.

4.16. lniciada a etapa competitiva, os licitantes dêverão encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

4.16.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item.

4.17. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

4.18. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

4.15. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação
aos lances intermediários quanto em relação à proposta.que cobrir a melhor oíerta, deverá
ser de R$ 1,00 (um real).

4.21. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois
minutos do período de duração da sessão pública.

4.22. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

4.23. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.

Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá
a pregoeira, assessorada pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da
sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e regisÍado em primeiro lugar.

Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregáo, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

4.24

4.25

4.26

4.27

Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superioÍ
a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vintê
e quatro horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico
utilizado para divulgação.

7

100. E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara. Paraná
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4.28

Rufl Waltiedo BitlencouÍt dc Moraes n'221. Ccntro. E 43. 3266.8
.E - E-mail - licilircilo'rinsb.pr.qov.br

4.20. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogaçôes.
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4.29. O critério de julgamento adotado será o menor preço, por item, conforme definido neste
Edital e seus anexos.

4.30. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta

4.31. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3o, § 2o, da Lei no 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos bens produzidos:

4.31 .1 . No pais;

4.31.2. Por empresas brasileiras;

4.31.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desênvolvimento de tecnologia no País;

4.31.4.Por empresas que comprovem cumprimento de rêseÍva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras
de acessibilidade previstas na legislação.

4.32. Persistindo o empate, a proposta vencêdora será sorleada pelo sistema eletrônico dentre
as propostas empatadâs.

À aa Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço,
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociaçáo em condições diferentes das
previstas neste Edital-

4.33.1.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

4.33.2. A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três) horas,
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociaçáo tealizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

4.34. Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

5. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

5.1 Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilldade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto
no parágrafo único do art. 7o e no § 9o do art. 26 do Decreto n." 10.02412019.

5.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao
preço máximo fixado (Acórdão no 145512018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.

8
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Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preÇos dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação
náo tenha estabelecido limites mínimos, excêto quando se referirem a materiais e
instalaÇões de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.

Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios
que fundamentam a suspeita;

Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realizaÇão de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e
justificadâ do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela
Pregoeira.

Dentre os documentos passíveis de solicitaÇão pela Pregoeira, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos,
folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio
e pruzo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema
eletrônico, sob pena de não aceitaçáo da proposta.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no "chaf' a nova
data e horário para a sua continuidade.

5.4

5. tl

t.o. I

5.7

Ãa

5.9. A Pregoeira poderá encamrnhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de
melhor preço, vedada a negocraÇão em condiçôes diversas das previstas neste Edital.

5.10. Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

5.11. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital.

tr - E-mail licirrcto ii nsb.pr-golbr - \\1!\.nsb.pr.gov.br

9

Ruâ WalÍiedo BittencouÍt de luoraes no 22f. Cenuo. I .13. 3266.8100. = 
- 86.250-000 Nova Santa Bárbara. Paraná

PREFEITURA MUNIüPAL

NOVA SANTA BARBARA

5.5. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de
não aceitação da proposta.
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6.

6.1.

6.1.1

6.1.2

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 03
(três) horas, a contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá.

Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

Conter a indicaçáo do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins
de pagamento.

DOS RECURSOS

Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e Íabalhista da licitante,
será concedido o prazo de 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a

6.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o
caso.

6.3 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5o da Lei n'8.666/93).

6.4

6.5 A oferta deverá ser firme e preclsa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condiÇão que induza o julgamento a mais
de um resultado, sob pena de desclassificação.

tl tl A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça
vínculo à proposta de outro licitante.

6.7.1. Para os casos em que haja dúvida e sejam solicitâdos os originais, o licitante terá o prazo
de 3 (três) dias úteis para postagem dos documentos solicitados, sendo o prazo contato a
partir da solicitação formal pela Pregoeira.

HABILITAÇÃO
ConÍorme ANEXO 031

7
7

8

8.1
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Rua wdliedo Bittencourt de Moraes n" 221. Centro. I 41. 3266.8100. E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná
g - E-mail- licililcrlo'iinsb.pr.gov.br - rv§ §.nsh.DI4Q!.bI

PREFEI TURA I-dUNICI PAL

6.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preÇo global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerão estes últimos.

DO ENCAMINHAMENTO DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS

6.7 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimênto de requisitos
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver
dúvida em relação à integridade do documento digital.
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intenÇão de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões)
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistêma.

a.z Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira verificar a tempestividade e a existência
de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.

8.2.1. Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.

ÔJ A falta de manifestaÇão motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.

8.4 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de entâo, o prazo de 03 (três) dias
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema
eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa
de seus interesses.

8.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento

8.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereÇo
constante neste Edital.

9. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

9.'1. A sessão pública poderá ser reaberta

9.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
rcalizaçáo da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

9.1.2 Quando houver erro na aceitaçáo do preço mêlhor classiíicado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1o da LC no

12312006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores
ao encerramento da etapa de lances.

9.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.

I§TPDO DO PÂ§ÂN§

A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, ou, ainda, fac-símile,
de acordo com a fase do procedimento licitatório.

DA ADJUDICAÇÃO C OA HOMOLOGAÇÃO
O objeto deste Pregão Eletrônico será adjudicado ao licitante cujâ proposta for considerada
vencedora;

9.2.1

10.
1 0.1

EI - E-mâil - liciriciro Ansh or.oor'.hr - *'rr n.nsb DÍ.go\'.br
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10.2. Após a declaração dos classificados e não havendo manifestaçáo dos licitantes quanto à
intenÇão de interposição de recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto licitado e
posteriormente, submeterá a homologação do processo ao Preferto Ítilunicipal;

10.3. No caso de interposiÇão de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo, será
o resultado da Iicitação submetido ao Prefeito lvlunicipal de Nova Santa Bárbara, para os
procedimentos de adjudicação e homologação.

11.
11.1

PRAZOS E COND|ÇOES DE EXEGUÇÃO DO OBJETO
O prazo de execução será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da assinatura do
contrato.

11.2. O prazo de duração do contrato a ser firmado entre as partes será de 90 (noventa) dias.

11.3. Os serviÇos serão executados em ruas do Município de Nova Santa Bárbara, conforme
especificado no lvlemorial descritivo (Anexo 1 1).

12.
12.1

PAGAMENTO
O pagamento ocorrerá em 02 (duas) parcelas, sendo a primeira parcela após execução de
50% dos serviços e os outros 50% após a finalizaçáo dos serviços. O pagamento ocorrerá
em até 15 (quinze) dias após a apresentação da nota'fiscal, acompanhada da certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), rêferente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos
tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "â", "b" e "c" do parágrafo
único do artigo í 1 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituidas a título de
substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade
de Situação junto ao FGTS;

12.2 A des sa com a resente licita o correrá à conta da Dota

REAJUSTAMENTO
Os preços oíerecidos serão irrea.justáveis;

14. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2. A impugnaçáo deverá ser apresentada por escrito, dirigida a Pregoeira, e conter o nome
completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a razão social

L2
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1

Dotações
Grupo da fonteExercíci

oda
despesa

Conta
da
despesa

Funcional programática Fonte
de
recurso

Natureza da despesa

Do Exercício2021 1 180 05.001 .25.7 52.01 1 0.201 1 0 3.3.90 39.00.00
Do Exercício2021 1 185 05.001 .25.7 52.01 1 0.201 1 3 3.3.90.39.00.00
Do Exercício2021 'l 190 05.001 .25.7 52.O 1 1 0.201 1 504 3.3.90.39.00.00
Do Exercício2021 1200 05.00 1.25.7 52.0 1 1 0.201 1 507 3.3.90.39.00.00

E - E-mail - licitiiciro ir nsb.pr.uor'.br' - §
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da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e fac-símile para contato,
devendo ser protocolada no Setor de LicitaÇôes da Prefeitura ltlunicipal de Nova Santa
Bárbara, no endereÇo indicado no preâmbulo, no horário das 08h00 às 12h00, e das 13h00
às 17h00, ou encaminhada através de e-mait no endereÇo eletrônico:
I icitacao@ ns b.pt,q qv-br:

14.3. Caberá a Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data
de recebimento da impugnação.

14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realizaçâo do certame.

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados
a Pregoeira, ate 2 (dois) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão
púb[ca, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

14.6. A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboraçáo do edital e dos anexos.

14.7. As impugnaçóes e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

14.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pela pregoeira, nos autos do processo de licitação.

'14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão
os participantes e a administração.

15.
151

DrsPoslÇÕES FrNAls
A presente licitaÇáo não importa necessariamente em contratação, podendo o Ívlunicípio

de Nova Santa Bárbara revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público,

derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por
provocação medlante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para

conhecimento dos participantes da licitaÇão. O Município de Nova Santa Bárbara poderá,

ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua
abertura,

15.2 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das lnformações prestadas e dos

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informaçóes nele contidas implicará a

imediata desclassiíicação do proponente que o tivêr apresentado, ou, caso tenha sido o

vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis;

15.3. E facultado a Pregoeira, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação,
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;

'15.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-
lo no prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificaÇão/inabilitaÇão; 

13

Rua Wall'redo Bittencoun de Moraes no 212. Centro. I 43. 3266.8100. E - 86.250-000 Nova

E - E-mail- licilaciro/ansb.nr.gov.hr - \\ \! \\ , nsb

Santa Bárbara- I'aranii



PREFãTURA I-dUNICIPAL 65

*
-'r_...::

NOVA SANTA BARBARA
Ê§IPDO DO PÂRÂNÁ

15.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
proponente, desde que seja possível a aíerição da sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta;

15.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os proponentes, desde que não compromêtam o interesse da
Administração, a íinalidade e a segurança da contratação;

15.7. As decrsões referentes a este processo licitatório ' poderão ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda,
mediante publicação no Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara;

15.8. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste
Edital;

15 9 Não cabe à Bolsa de LicitaÇôes e Leilôes do Brasil qualquer responsabilidade pelas
obrigações assumidas pelo Íornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e
às condiçôes de prestaçáo dos serviços e quanto à quitaçáo financeira da negociação
realizada.

15.10. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital
será o da Comarca de São Jerônimo da Serra - PR, considerado aquele a que está
vinculado a Pregoeira;

15.11 A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de 8hs00 às '17

s00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Endereço Rua Walfredo
Bittencourt de Í\rorês, 222, cenlro, Nova Santa Bárbara, Paraná, para melhores
esclarecimentos. Ressalta-se que mesmo durante o período de férias, haverá equipe de
plantáo para atendimento dos interessados;

15.12 Náo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realizaçâo do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos,
desde que não hajâ comunicaÇão da Pregoeira em contrário.

15.13. Os preÇos cotados deverão ser em REAL, no valor máximo deste edital de R$ 20í.436,75
(duzentos e um mil, quatrocentos e trinta ê sêis reais e setenta e cinco centavos).

15.14. Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pela Pregoeira, nos termos da legislação
pertinente

Nova Santa Bárbara, 1610612021

c
u
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Po y Simere Sotto
Pregoeira

Portaria n' 02312021

ilvestre
Secretário tvlunicipal de Ob s, do Trabalho e Geração de Empregos
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M'ule*
Danilo Dassayev Gozi

Assessor Técnico de Engenharia
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N'31/2021

ANEXO I- DESCRIÇAO DETALHADA DO OBJETO

TERMO DE REFERENCIA

1 .'1 . A presente licitação destina-se a contratação de empresa especializada para execução de
serviços, com fornecimento de materiais, para substituição de lâmpadas de vapor de sódio
por lâmpadas de LED, em ruas do Município de Nova Santa Bárbara, de acordo com as
caracterÍsticas descritas neste Termo de ReÍerência e demais anexos.

Lote: 1- Lote 001

Item Códlgo
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 9125 Execução de serviços, com
fornecimento de materiais para
substituição de lâmpadas de vapor
de sódio por lâmpadas de LED, em
ruas do Município de Nova Santa
Bárbara, conforme descrito no
memorial descritivo

1,00 UN 201.436,75 201.436.75

TOTAL 201.436,75

3. DO PRAZO DE EXECUÇÃO
3.1 . O prazo de execução será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da assinatura do contrato

4. DO PRAZO DE VIGÊNCN.
4.1. O prazo de duração do contrato a ser Íirmado entre as partes será de 90 (noventa) dias.

5. OO LOCAL DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS
5.1. Os serviços serão executados em ruas do Município de Nova Santa Bárbara, conforme
especificado no lt/emorial descritivo (Anexo 1 1).

6. TNFORMAçOES ADICIONAIS
6.1 Do prazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estarâo dispostas no Edital de
Licitação.

2. DAS ESPECIFICA ôes e caRncreR STICAS DO OBJETOI

nsb.or.lor'.br - rrrls-nsh pr. lrol-U
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ANEXO 02 - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

O MUNICÍP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ
sob n.o 95.561 .080/0001-60, com endereço a Rua Walfredo Bittencourt de lvloraes, 222, centro,
Nova Santa Bárbara, Paraná , representado por seu Prefeito lVlunicipal Sr. Claudemir Valério,
brasileiro, casado, CPF sob o n.o , portador da Carteira de ldentidade sob o n.o --------

SSP/PR, a seguir denominado CONTRATANTE, e a empresa
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob no. <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com endereço à
<FORN ECEDOR. CONTRATO#T&EN DERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representada pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, inscrito no CPF sob no.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG n.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, a seguir denominado CONTRATADA,

^ celebram entre si o presente contrato, decorrente do processo de licitação Pregão Eletrônico No
3112021, aplicando-se supletivamente os princÍpios da teoria geral dos contratos, as disposições
de direito privado e cláusulas estipuladas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA. Do oBJETo
A CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE serviÇos, com fornecimento de materiais,
para substituiçáo de lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas de LED, em ruas do Município de
Nova Santa Bárbara, proposta apresentada no Pregão Eletrônico n.o 3112O21 e especificado
abaixo:
<ITENS.CONTRATO#T>

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo de execução será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da âssinatura do contrato

CLAUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão executados em ruas do Município de Nova Santa Bárbara, conforme
especificado no [Iemorial descritivo.

^. CLÁUSULA QUARTA - DOS ANEXOS CONTRATUAIS
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:
a) Pregão Eletrônico No 31/2021 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de _.
Parágrafo Primeiro - As partes declaram ter pleno conhêcimento que os documentos
mencionados nesta cláusula, serão considerados suÍicientes para, em conjunto com este contrato,
definirem seu objeto e a sua perfeita execuçáo.
Parágrafo Segundo - Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este contrato, vale
o contrato.
Parágrafo Terceiro - A partir da assinatura deste contrato, a ele passam a se vincular todas as
atas de reuniões e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em alterações
de qualquer condição contratual, desde que devidamente assinados pelos representantes legais
das.partes.
CLAUSULA QUINTA. DO PREÇO
Para a execução do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à
CONTRATADA o valor total de R$-
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CLAUSULA SEXTA. DO PAGAMENTO
O pagamento ocorrerá em 02 (duas) parcelas, sendo a primeira parcela após execuçáo de 50%
dos serviços e os outros 50% após a finalização dos serviços. O pagamento ocorrerá em até 15
(quinze) dias após a apresentação da nota fiscal, acompanhada da certidâo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos Íibutários relativos às contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o
8.21211991, às contribuiçôes instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei,
a terceiros e Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS.

Parágrafo Único - A CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva Nota Fiscal no valor
correspondente ao ajustado na Cláusula Quinta.

-\ CLÁUSULA SÉIMA - DA DESTINAÇÃo DAS LÂMPADAS RETIRADAS
Após a contratada Íazer a retirada das lâmpadas de vapor de sódio, a mesma deverá fazer o
descarte em local adequado e oferecer à contratante o certificado de destinação final do material.

CLAUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÀO DOS SERVIçOS
Durante todo o serviço desenvolvido, a contratada fiscalizará todo o procedimento, assegurando a
boa prática dos serviços e terá total autonomia para contestar serviços que náo estiverem de
acordo com o contrato.

CLAUSULA NONA- DAS OBRIGAçOES DO CONTRATADO
Destacam-se como obrigaçôes do contratado:

a) Providenciar mão de obra para execução da retirada das lâmpadas de vapor de sódio antigas;

b) Providenciar os equipamentos necessários para instalação das novas lâmpadas em LED;

c) Providenciar as novas lâmpadas;

d) 116 Lâmpadas em LED de 100 watts de potência;

e) 75 Lâmpadas em LED de 150 watts de potência;

f) 08 Lâmpadas de LED de 180 watts de potência;

g) Providenciar os 10 braços e instalaçáo conforme especificado no tópico 5;

h) Providenciar a fiação para alimentação das lâmpadas;

i) Providenciar os conectores TAPIT ou Perfurante;

j) Providenciar Certiíicado de Garantia do fabricante das lâmpadas.

Parágrafo Primeiro -Todos os encargos são de responsabilidade da empresa contratada.
Parágrafo Segundo - Todos os materiais e máo de obra são de responsabilidade da empresa
contratada.
Parágrafo Terceiro - A segurança dos funcionários durante os serviços desenvolvidos é
totalmente responsabilidade da empresa contratada.

100, I - 86.250-000 Nova Sanra BáÍbar4 Paraná
- rrrvs.nsb.Dr.gov.br
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Parágrafo Quarto - Qualquer autorização necessária para execução dos serviços, fornecida pela
concessionária de energia elétrica (COPEL), deverá ser solicitada pela contratada dentro do prazo
de execução dos serviços (60 dias).

CLÁUSULA DÉCIMA - Do PRAzo DE uGÊNcIA.
Este contrato terá vigência por 90 (noventa) dias, entrando em vigor logo após a assinatura do
contrato, podendo o mesmo ser prorrogado por igual período e/ou de acordo com as partes.

CLÁUSULA DEcIMÁ, PRIMEIRA - DA RESCIsÃo coNTRATUAL
A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos
casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal n" 8.666/93, e amigável, por
acordo entre as partes, mediante autorização escÍita e fundamentada das autoridadês
competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de que haja conveniência da
Administração-

Parágrafo Único - Quando a empresa vencedora der causa a rescisão do contrato, além dê multa
de 20o/o (vinte por cento) sobre o valor total do contrato e demais penalidades previstas, fica
sujeita a uma das seguintes sançôes:

a) Advertência;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração pêlo prazo de até 02 (dois) anos.
c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurem os motivos determinantes da punição ou, até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o proponente
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no contido na letra "b".

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. DAS SANÇOES
Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaÇões assumidas neste contrato
motivado pela CONTRATADA, responde está, nos termos da lei civil por indenizaçáo integral.
Sem prejuízo das disposições anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de
20% (vinte por cento) da avença.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA DOTAçAO ORÇAMENTARIA
As despesas decorrentes desta contratação correráo por conta da dotação orçamentária havida
pela conta no

Dotacões

Exercíci
oda
despesa

Conta
da
despesa

Funcional programática Natureza da

2021 1 180 05 001.25.752.0 I 10.201 1 0 3.3.90.39.00.00

2021 1 185 05.oo1 .25.7 52.01 1 0.20 1 1 3.3.90.39 00.00 Do Exercício

2021 1 190 05.001 .25.7 52.01 1 0.20 1 1 504 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2021 120A 05.001 .25.7 52.01 1 0.20 1 1 507 3 3.90.39.00.00 Do Exercício

E - E-mail - licitacloTnsb.Dr.eor'.bt nr.pol.br
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CLAUSULA DECIMA QUARTA. DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca Sáo Jerônimo da Serra - Paraná, para a solução das questões
oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

E, por estarem justos e acertados, firma o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na
presenÇa de duas testemunhas.

CONTRATANTE CONTRATADA

20
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ANEXO O3 - DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA HABILITA AO

1. HABTLTTAÇÃo .luRíotca:
1.1. Os documentos necessários à habilitação deverão ser anexados em campo próprio do
sistema da BLL em original ou cópia autenticada. Todos os documentos deverão estar
plenamente Iegíveis, com boa resolução e fácil leitura.
1.2. As proponentes devem anexar todos os documentos abaixo listados:

2.DOCUMENTOS RELATTVOS A HABtL|TAÇÃO JURíDICA:
2.1. Sociedades Comerciais em Geral: Contrato social e suas alterações,
2.2. Sociedades Anônimas: Ata da Assembleia Geral que aprovou o estatuto social em vigor e a
ata da Assembleia Geral que elegeu seus adm inistradores, comprovadas por meio de publicação
legal.
Observações: Na apresentação do estatuto ou contrato social êm vigor e última alteração, se
houver, deverá constar além da denominação social, a identificação do ramo de atividade da
empresa, que deverá ser compatível com o objeto licitado.

3. REGULARIDADE FISCAL:
3.1 . Prova de regularidade:
a) Com a F azenda Federal (Cêrtidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazeáda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c"

do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.' 8.21211991, às contribuições instituídas a título
de substituiçáo, e às contribuiçôes devidas, por lei, a terceiros);
b) Com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos Estaduais, expedida por órgão da
Secretaria da Fazenda Estadual);
c) Com a Fazenda Ítilunicipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida por órgão da
Secretaria da Fazenda Municipal);
d) Com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF;
e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa JurÍdica (CNPJ);
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos
termos do TÍtulo Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei ne 5.452,
de 1q de maio de 1 943. (NR);

3.2. A prova de regularidade deve ser integral, não se admitindo regularidades parciais ou
regularidade com apenas alguns tributos administrados pelas administraçóes fazendárias dos
entes ou órgãos indicados.

.E - E-mail - liciracao,ânsb.pr.gor-br - \\1!\\.nsb.Dr,go\..br
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4. QUANTO AO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7" DA CF
4.1. Declaração de inexistência de empregado menor no quadro da empresa empregadora,
podendo ser utilizado o modelo do ANEXO 06.

5. DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
5.1. Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou contratar com
o poder público, em qualquer de suas esferas, conforme modelo do ANEXO 04.
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6. DECLARAçAO DE FATOS IMPEDITIVOS
6.1 . Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, emitida pelo
proponente, assinada pelo representante legal da empresa, conforme modelo no ANEXO 05.

7. DECLARAÇAO DE NAO PARENTESCO
7.1. Declaração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo representante legal da
empresa, conforme modelo no ANEXO 07.

8. PARA COMPROVAÇAO DA QUALIFICAÇAO TECNICA:
8.1 . Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ê/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU;

8.2. Atestado(s) e/ou declaraçáo(s) em nome da proponente, expedido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade

^ tecnológica e operacionâl equivalente ou superior às solicitada neste edital.

8.3. Declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela execução
da obra, conforme modelo no ANEXO 10, até o seu recebimento definitivo pelo Município;

8.3.1 . A declaração acima exigida deverá ser acompanhada de "Certificado de Acervo Técnico
Profissional - CAT" do responsável (êis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo "Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU",
de execuçáo de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior à solicitada;

8.4. Comprovação de que a empresa possui em seu quadro pêrmanente, como responsável
técnico, engenheiro(s) eletricista(s) devidamente registrado(s) no CREA, de modo que a
comprovação do vínculo poderá ser feita através de:

a) Quando se tratar de funcionário, mediante a apresentação de cópia da Carteira Profissional de
Trabalho,

1 b; Ouando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, mediante a apresentaçáo do ato

constitutivo da empresa.

c) Quando se tratar de autônomo, cópia do contrato de prestaçáo de serviços.

8.5. Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida pelo

cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 60 (sessenta) dias da data
marcada para início da disputa de preÇos.

9. DOCUMENTAçÃO RELATIVA A LOGíSTICA REVERSA - COII1|IPRA INTELIGENTE
SUSTENTAVEL (LEt 20.í 32/2020-PR).
9.1 . Declaração da empresa atestando o atendimento à Política Pública Ambiental de
licitação sustentável, em especial, que se responsabiliza integralmente com a logística reversa
dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao
Poder Público, assumindo a responsabilidade pela destinação final ambientalmente adequada.

10. Caso a proponente queira usufruir dos benefícios para MICROEMPRESAS, EIVPRESAS DE
PEQUENO PORTE OU MICROEMPEENDEDOR INDIVIDUAL, previstos na Lei Complementar no
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123/06, deve apresentar a documentaÇão comprobatória dessa condição, através dos seguintes
documentos:
a) Certidão simplificada emitida e registrada pela respectiva Junta Comêrcial;
b) Declaração comprobatória de enquadramento como microempresa, emprêsa de pequeno
porte ou microempreendedor individual, assinada pelo contador da empresa, conforme
modelo do ANEXO 09.

11. Quanto aos documentos exigidos neste edital e em cumprimento a Lei Federal no 13.726, é
dispensada a exigência de:
1 1.1. Reconhecimento de íirma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura com
aquela constante do documento de identidade do signatário, ou estando este presente e
assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento;
11.2. Autenticação de cópia dê documento, cabendo ao agente admlnistrativo, mediante a
comparação entre o original e a cópia, atestar a autenticidade;

^ 11.3. Juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser substituído por cópia
autenticada pelo próprio agente administrativo;

12. As certidóes e/ou certificados obtidos via lnternet poderão ser apresentados em originais ou
fotocópias simples sujeitas à verificação da autenticidade no sítio correspondente.

13. As declârações emitidas pela licitante deverão ser apresentadas no original e ser firmadas por
representante legal da empresa.

14. A falta dê quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentaÇão em desconformidade
com o presente edital implicará na inabilitação da licitante.

15. Não será desclassificâda a empresa (ME, EPP ou MEI) que apresentar documentâção
com a data de validade vencida, conforme estabelecido no Artigo 42 e seguintes da Lei
Complementar 12312006 de 't 5 de dezembro de 2006.

í5.1. Caso qualquer dos participantes (ME, EPP ou MEI) apresente Certidão ou documento
com a data de validade expirada, será concedido prazo de 05 (cinco) dias, contados do
momênto em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual
período para que a situação seja regularizada, tudo conforme Lei Complementar 12312006

de 1511212006 com as alterações da Lei Complementar n.o 14712014.

*:. NOVA SANTA BARBARA

15.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no & lo da Lei
Complementar 'l23t2OO6 de 15 de dezembro de 2006, implicará decadência do direito à

contratação sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 81 da Lei 8666/93' de 21 de
junho de 1993, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes na

ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

16. Toda a documentação apresentada deverá estar em pleno vigor. Documentos expedidos por

órgãos oficiais, omissos quanto ao prazo de validadê, serão aceitos por 60 (sessenta) dias
contados a partir da sua expedição, à exceção de disposição em contrário estabelecida neste
Edital.

Ç - U-n1ail Iicit.rc r a nsb.Dr.st f=lt! nr-oov.bÍ
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ANEXO 04 - DECLARAÇAO DE IDONEIDADE

PREGAO ELETRONICO N" 311202'I

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório,
sob a modalidade de Pregáo Eletrônico N.o 31/2021, instaurado por este município, que não
estamos impedidos de licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas
esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

em de

(Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específlcos)

OBS.: í) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.

de
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ANEXO 05 _ DECLARA AO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

PREGAO ELETRONICO NO 31i202í

(Local e Data)

(Nome e Número da Carterra de ldentidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.

E - E-mail licitrclo ãnsb-nr.gor.bl - rr rrrr'.nsh 0r.!()\ hJ
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(Nome da Empresa), CNPJ/IVF No (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penâs da
Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
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ESIASO DO PÂRANÁ.

ANEXO 06 - DECLARAÇAO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES

PREGAO ELETRONICO N' 31/202,I

(Nome da Empresa), CNPJ/l\rF No, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não possuímos,
em nosso Quadro de Pessoal, êmpregados mênores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição
de aprendiz, a partir de 14 (quatoze) anos, em observância à Lei Federal no 9854, de 27.10.99,
que altera a Lei no 8666/93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

26
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OBS.: í) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.
2) Se a empresa licitante possuir menores dê í4 anos aprendizes deverá declarar
essa condição.
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ANEXO 07 - DECLARA ODEN O PARENTESCO

PREGAO ELETRONICO NO 31/2021

_(nome da empresa)_, inscrita no CNPJ sob o
no-,porintermédiodeseurepresentantelegalo(a)Sr(a)

e do CPF n' DECLARA, para eíeito de
participação no processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO N'ã1/202í, da Prefeitura Írilunicipal
de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de
servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de assessoramento,
de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e Licitações do
Itlunicipio de Nova Santa Bárbara.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.

Rua Walltedo Bittencou( de Moraes n'222. Ccntro. I .13. 3266.8100. [f - 86.250-000 Nova Santa Bárbara. PaÍaná
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ANEXO O8 - CARTA.PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Ao Ívlunicípio de Nova Santa Bárbara
Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO ELETRONICO N" 31/2021 - Carta-Proposta de Fornecimento

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do item abaixo discriminado, conforme Anexo
01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epigrafe.

*Descrição detalhada do objeto oferecido, mencionando quaisquer outras informações que se
Íizerem necessárias.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
RAáO SOCIAL:
CNPJ E INSCRIÇÃO ESTADUAL

1

REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE:
AGÊNCIA C NO DA CONTA BANCÁRIA
ENDEREÇO ELETRÔNICO

2. COND|ÇoES GERAIS
2.1. A proponentê declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente

licitaçáo.

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preÇo unitário e total, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.
PROPOSTA: R$ (Por extenso)

2.2 O preço proposto acima contempla todas âs despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais
como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separâdos e incidentes
sobre o fornecimento.

LOCAL E DATA
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE
(OAS.; REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

E - E-mnil liciucro ii nsb.nr.!ov-br - \\rr s ns!.pr.eor-br
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EST}DO DO PARANÁ.

NOVA SANTA BARBARA

ANEXO 09 - MODELO DE DECLARAÇAO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE
rRteuraÇÃo DE MtcRo EMpRESA ou EMpRESA DE pEeuENo poRTE .

PREGÃo ELETRoNIco NO 31/202.I

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, que a Empresa....... .,......., CNPJ
esta enquadrada na categoria ...........(Pequeno Porte ou Microempresa), bem
como não está incluida nas hipóteses do §4o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006.

Local e data, ...

Assinetura
Empresa

Representante Legal
Cargo

RG
CPF

Assinatura
Nome comPleto

lnscrição no CRC
Contado(a) ou técnico(a) em contabilidade responsável

E - E-mail - Iicitacar) ir nsb.nr-slt-bl
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NOVA SANTA BARBARA

ANEXO ,IO - MODELO DE DECLARAçÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.

PREGAO ELETRONICO NO 31/2021

Conforme o disposto no Edital em epigrafe e de acordo com a Resoluçáo no 218 de 29106/73 e no

317, de 31110186, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia,
declaramos que o responsável técnico pêla obrâ, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

N' Nome Especialidade CREA N'

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

Local ê data. .

Assinatura
Empresa

Representante Legal
Cargo

RG
CPF

30
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ir,, NOVA SANTA BARBARA

ANEXO 11 - MEMORIAL DESCRITIVO

SUBSTITUICAO DE LAMPADAS D EVAPO R DE SODIO POR LAMPADAS DO TIPO LED EM
RUAS NA CIDADE DE NOVA SANTA BARBARA

MEMORIAL DESCRITIVO

coNSIDERAÇÕES INIcIAIS

Tratâ-se da substituição de lâmpadas de iluminação pública de vapor de sódio por
lâmpadas em LED na cidade de Nova Santa Bárbara.

Será necessária a substituição de lâmpadas em 191 postes com um total de 199
lâmpadas, sendo estas de í00, 150 e í80 watts de potência.

Todos os materiais a serem empregados deverão ser de boa qualidade e satisfazer
rigorosamente as especificaÇóes constantes neste memorial. Todos os serviços deverão ser
executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer
rigorosamente às Normas Brasileiras.

SERVIçOS PRELIMINARES

Primeiramente será feita a retirada das lâmpadas antigas e verificaçâo dos braços dê
engates para assim serem fixadas as novas lâmpadas.

ESPECIFICAçÕES DAS LÂMPADAS EM LED

As lâmpadas a serem instaladas devem seguir as especificaçôes minimas abaixo
descritas:

. Eficiência maior ou igual a í30 lúmens/watt;

r A luminária deve possuir protetor de surto DPS;

. Vida útil mínima de 60.000 horas;

. Tensão de alimentação bivolt: entre 100 e 250 volts e frequência entre 50 e 60
Hertz;

. Temperatura média de cor de 5000 Kelvin;

. Temperatura ambiente de operação: -5 a 50'C

. Proteção mecânica - Resistência a impacto, categoria à lK08;

. Estrutura em AlumÍnio lnjetado em alta pressão ou em material de características
superiores;

o Fator de Potência > 0,95

. Grau de proteção lP 66;
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ESTADO DO PARÂNA

o Distorçáo Harmônica de corrente menor que 20%;

. Ajuste de ângulo nas luminárias de -5" a +5';

. Índice de reprodução de cor > 70;

. Lente em vidro do tipo Borosilicato ou material de semelhante resistência
comprovada;

o Distribuiçáolongitudinalmédia;

. Ângulo de lrradiação Luminosa TIPO ll;

o Diâmetro de encaixe das lâmpadas: 48 a 65 mm;

o Garantia mínima de 5 anos (Podendo a prefeiturâ solicitar manutenções por
problemas de fabricação assim que necessário, dentro desse prazo);

. Todas as lâmpadas deverão estar dentro dos padrões do lnmetro.

TEMPERAÍURA DÉ COR

32
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Figura 0í: Temperaturas de cor
Fonte: Google Web

Como já especificado anteriormente, a temperatura de cor para as luminárias e 5000K, ou

seja, uma cor muito próxima da neutra para as lâmpadas de LED.

suBsrrulÇÃo oes rÂrupnoas

Os serviços de troca das lâmpadas deveráo ser executados de acordo com as Normas
Técnicas Brasileiras.
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2l

Rua }valliedo Binencourt dc Momes ro 222. Centro. I 43. i266.8100. I - 86.250-000 Nova Santa Bárbara- Paraná

tt Z 8RÂlraoÂ

--i- l



85
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA
ESTADO DO PA.R

SANTA BARBARA
AT.IA.

DA TROCA DAS LÂMPADAS

A substituição será feita em 3 níveis, sendo:

. 08 postes com 08 lâmpadas em LED de 180 watts;

. 67 postes com 75 lâmpadas em LED de 150 watts;

. íí6 postes com 116lâmpadasde100watts.

A substituição das lâmpadas será feita de acordo com o esquema seguindo a numeração
dos postes, tipo de lâmpada e quantidade de lâmpadas em cada um dos postes.

Na tabela abaixo se pode verificar a relação dos postes bem como a quantidade e potência
das lâmpadas a serem instaladas.

Rua walliedo BiÍencoun de Moraes n" 222. Centro. I 43. 3266.8100. E - 86.250-000 Nova Sanra BáÍbar4 Pamná
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N-o Poste Quantidade de lâmpadâs Potênda dâs lámpadãs (W)

1m
1m
1m
1m
1m
lm
1q)

10
100

lm
10
100

1m
16
1@

1@

1m
1m
1m
1m
1@

1@

1m
1m
1m
1m
1m
1@

1m
100

l!0
1m
1m
1@

1@

r@
1m
1m
1@

1m
1@

1m
10
1@

1m
(r
10

NOVA SANTA BARBARA

9s

96

91

98

99

1m
ú1
102

103

1B
105

16
1i7
16
109

110

111

112

113

7t4
115

116

117

118

119

120

117

122

72i
124

125

126

127

128

129

130

lj}1
1i)2

1i4
135

136

137

t]8
a9
!4
141

1

1

1

1

I
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

t

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

t
1

1

1

1

1

1

1

1

L

1

1

1

Na tabela 02, abaixo, pode-se verificar a relação dos postes e ruas onde deverão ser
substituídas as lâmpadas.

Quântidade de lâmpadas Potê ncia das lâmpadas (W
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I
1

I
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-. Poíe
142

143

t4
145

146

t47
148

149

150

151

152

153

154

155

156

r57

158

159

1@
161

t62
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1A
165

166

167

158
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170

l't1
tT2

LT]
174

775

ln
178

1A)

181

182

183

184

185

186

1s,
188

189

190

191

100

100

100

100

100

100

100

1m
100

100

100

100

100

100

100

100

ú0
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

r00
100

100

100

100

100

1@

100

100

100
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Numeração postes Ruas onde serão feltas âs substituições

Av enid o I nteru e ntor Md n oel R ib ds

Ruo Moio Auqusto de Brito

Ruo Benedito Suero de CaNolho

Ruo Antônio Roso de Ahneida

Ruo Augusto Pereiro de Quodto
Ruo Benedito suero de CoNolho

Ruo Antônio Roso de Almeído

Ruo Antônio Ferreiro

Ruo Benedito Suero de Corvolho

Rua Antônio Roso de Almeido

Ruo Joõo Jurondy'de Morues

Ruo Jerônimo Coneo Bittencoutt
Rua João Jurandy de Moraes

Rua José Mendes Moraes

Rua João Jurandy de Moraes

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes

Rua Joâo lurandy de Moraes

Rua Antônio Joaquim Rodrigues

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes

Rua Antônio Joaquim Rodrigues

74e75

760 83

84o 86

87o 89
90o 98
99o107

702a 7U
705 o 712

713o L15

716 o 1L8

779 o 127

122 o 127

128 a 130

131 a 136

137 a 139

140 a 149

150 a 153

t54 a162

163 a 180

181 a 191

Ao final deste memorial, no ANEXO 12, pode-se verificar o esquema de instalação das
lâmpadas com numeraÇão dos postes, quantidade de lâmpadas e potência de cada lâmpada.

DOS BRAÇOS PARA AS LÂMPADAS EM CRUZAMENTOS DE LINHA OU COM
TRANSFORMADOR

Deverão ser fornecidos pelo contratado, í0 braços para instalação de lâmpadas nos
cruzamentos de linhas ou locais onde existam transformadores de tensão de rede.

Todos, além de fornecidos deverão ser instalados pela empresa contratada.

DO PROJETO

Os braços deverão seguir os requisitos abaixo:

. Ter aproximadamente 1 ,5 metros de comprimento total,

. Ter diâmetro mínimo de 48 e máximo de 64 milímetros;

. Os cantos da chapa de fixação dos braços nos postes devem ser abaulados, náo
contendo arestas vivas.

. Parafusos apropriados e distanciamentos normatizados para Íixação dos braços
nos postes.

Segue o projeto esquemático abaixo, de acordo com as figuras 02 e 03:
38
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Figura 02: Braço em locais de cruzamento de rede e transformador
Fonte: O próprio autor

***As unidades estão em metros (m) e graus (').

Figura 03: Detalhe da chapa de fixação do poste
Fonte: o próprio autor

tttAs unidades estão em metros.

DA FIAçÃO PARA ALIMENTAçÃO DAS LUMINÁRIAS

A empresa deverá fomecer fiação necessária para instalação das lâmpadas. Devem ser
seguidos os requisitos:

Ç1

eo
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. Comprimento mínimo de fiação de 8 metros por poste;

o Bitola mínima da fiação: 1,5 mm'z;

. Os fios devem partir da rede até as luminárias;

. A fiaçáo deve ser em cobre.

DOS CONECTORES

Na fiação deverão ser fornecidos e instalados pela empresa os conectores entre a fiação
da lâmpada e a rede pública. Devem ser fornecidos da seguinte forma:

. 60 conectores para rede viva (TAPIT);

. 40 conectores perfurantes;

DO PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo parâ troca total das lâmpadas será de no máximo 60 dias a partir da data de

assinatura do contrato.

DA DESTINAÇÃO DAS úMPADAS RETIRADAS

Após a empresa contratada íazet a rcliada das lâmpadas de vapor de sódio, a mesma
deverá Íazer o descarte em local adequado e oferecer à prefeitura uma declaraçáo da empresa
atestando o atendimento à Política Pública Ambiental de licitaçáo sustentável, em especial, que se
responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-
consumo no limite da proporção que fornecerem ao Poder Público, assumindo a responsabilidade
pela destinação íinal ambientalmente adequada. Esses documentos deverão ser apresentados no

ato da licitaÇão. (LEl 2O.13212020-PR).

DA FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS
Durante todo o serviço desenvolvido, a prefeitura fiscalizará todo o procedimento,

assegurando a boa prática dos serviços e terá total autonomia para contestar serviços que não
estiverem de acordo com o contrato.

DAS OBRIGAÇOES DO CONTRATADO
Destâcam-se como obrigaçóes do contratado:

. Providenciar mão de obra para execução da retirada das lámpadas de vapor de
sódio antigas;

o Providenciar os equipamentos necessários para instalação das novas lâmpadas em
LED;

. Providenciar as novas lâmpadas;

1 16 Lâmpadas em LED de 100 watts de potência

75 Lâmpadas em LED de í50 watts de potência

08 lâmpadas de LED de 180 watts de potência

E - E-nrail - licit:rcao ii nstr.pr.,tov.hr - s\ \'.nsh.or.por'.hr
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Providenciar os 10 braços e instalação conformê especificado no tópico 5;

Providenciar a fiaçáo para alimentação das lâmpadas;

Providenciar os conectores TAPIT ou Perfurante;

Providenciar CERTIFICADO DE GARANTIA do fabricante das lâmpadas.

Obs: - Todos os encargos são de responsabilidade da empresa contratada.
- Todos os materiais e mão de obra são de responsabilidade da empresa contratada.
- A seguranÇa dos funcionários durante os serviços desenvolvidos é totalmênte responsabilidade
da empresa contratada.
- Qualquer autorizaÇão necessária para execução dos serviços, Íornecida pela concessionária de
energia elétrica (COPEL), deverá ser solicitada pela contratada dentro do prazo de execuçâo dos

-.. serviÇos (60 dias).

Ê PREFEITURA lvluNlclPAL
a

ir*:ll, NOVA §ANTA BARBARA,....-!-i I ,'
-.,.:: '- ' 'i.r.;: E§IpDO DO PÊ,R.âpÁ

M*t [ ç*
Danilo Dassayev Gozi

Engenheiro Civil

CREA PR 161.684/D

41

Rua WalÍiedo Binencourt de À4oraes n" 222. Centro. I 43. 3266.8100, B - 86.2i0-000 Nova Santa Bárbara, Paraná
B - E-mail - licitacaorânsb.pr.qor,.br - *'rvrv.nsb.Írr.sov.br
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rnenna
:r rj.._. ESTpDO DO PARê.NA

DAS PADASANEXO 12 - ESQUEMA DE INSTA

42
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24t06t2021 Gmait- Fwd: PREGÃO ELETRÔNtCO N" 31/2021

M Gmail
$8

Danilo Dassayev <danilodassayev@gmail.com>

Fwd: PREGÃO elerRÔrulco No 31t2021
2 mensagens I

SetoÍ de Licitações - Prefeitura Municipal dê Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb.pr.gov.br>
Para: danilodassayev@gmail.com

23 de junho de 2021
11 :S0

SoLAR MATERIAIS E CoNSTRUÇÔES ELÉTRICAS EPP
cNPJ 78794427000í 04
Rua Newton de Souza e Silva,1g.
Uberaba-Curitiba CEP 81 5.700-50
Tel: (41) 3376-3539

Elaine Cristina Luditk dos Santos
Setor de Licitações e Contratos
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Telefone/ Whatsapp (43) 3266€114

Danilo Dassayev <danitodassayev@gmail.com> 24 dejunho de 2021 09:06

Para: Setor de Licitâções - Prefeitura Municipal de Nova Sanla Bárbara <licitacao@nsb.pr.gov.br>,
dcompras3T@gmail.com

Bom dia,
As lâmpadas devem possuir base paía relé de 3 pinos ou superior
lTexlo das meflsagens anterirês ocrlto]

Danilo Dassayev - Engenheiro Civil - UEL
PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Crêâ í6 Í684/D

Em a i I : d a ni lod assayev@ma i l.com

https://mail.google.corÍVmaiyul}?ik=6281788a3e&view=pt&seaÍch=all&pemthid=thread-r/o3417033695965836'12490&simpl=msg.PÁ3A1703369... 1/2

Att

---_- Forwarded message ----De: Licitação <dcomprâs37@gmail.com>
Datê: qua., 23 de jun. de 2021 às 11:45
Subject: PREGAO ELETRONICO No 3112021
To: <licitacao@nsb.pr.gov.br>

Bom dia, quanto as luminária do pregão 31-20?1, deve ser adaptadas paÍa receber rele de 3 ou7 pinos?

. 08 postes com 08 lâmpadas em LED de 180 watts:

. 67 postes com 75 lâmpadas em LED de 150 watts;

r 1 16 postes eom 1 1 6 lámpadas de 1 00 watts.
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Tel: (43) 3266-8100 Ramal 8107
Cel (43) 9 8429-8931

GMAiI . FWd: PREGÃO ELÊTRÔNICO N'3'I/2021

$9
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