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MUNIC|PIO DE MARMELEIRO
ESTADo oo paReNÁ

Marmeleiro,03 de junho de2022

Protocolo no 71438
Requerimento no 03212022

Excelentíssimo S enhor Prefeito,

TERMO DE REFET{ÊNCIA

1 _ OBJETO:

Constitui objeto do presente termo de referência a contratação de empresa para prestaçño de

serviços de imptantação/execução de Íluminação em espaços públicos incluindo mão de obra e

fornecimento do material, atendendo as necessidades do Departamento de Urbanismo, conforme

condições, quantidade e exigências estabelecidas neste instrumento, Cronograma Físico Financeiro,

Memorial Descritivo e projeto clas áreas objeto do presente termo e clemais anexos.

2 _JUSTIFICATIVA:

Destinado a manter os ambientes iluminados, a iluminação dos espaços públicos é de fundamental

importância para dar segurança a todos os munícipes, sendo eles pedestres ou motoristas que transitam

pelos espaços e vias e fazemuso diário deles.

O presente processo de contratação visa realizar a iluminação pública de espaços públicos como:

Pl:aça Central Inclependência, Parque Urbano Meu Campinho, Ruas selecionadas no Conjunto
Habitacional Cooaphar III (Solete).

Essa obra é necessária, pois há um déficit de luminosidade nas áreas prejudicando a segurança no

trânsito de pessoas e veículos, é indispensável iluminação pública ef,tciente, para maior segurança, melhor
sinalização e aparência do ambiente.

A iluminação será toda realizada com luminárias de LED, as quais são mais moclemas e eftcientes
quando comparadas com outras tecnologias usadas no âmbito de iluminação pública. Com isso,

garantindo mais economia de energia elétrica, assim como um ambiente mais claro, limpo e agradável.

No que diz respeito às quantidades solicitadas, as mesmas foram apuradas de acordo com a
demanda necessária para aperfeita execução do projeto.

O quantitativo está baseado no memorial descritivo do projeto elétrico de iluminação pública

elaborado pela empresa Attitude Engenharia, tendo como responsável técnico o engenheiro eletricista
Lucas Santolin - CREA-PR 1421323/D, em anexo.

O valor estimado para contratação foi baseado em orçamento elaborado através de cotação e

planilhas de referência.

3 - ESPECTFTCAçÕES TÉCNTCAS:

Conforme Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e Projetos

4 - VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:

O valor máximo estimado da contratação é de R$ 542.057,78 (quinhentos e quarenta e dois rnil e
cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos).

5 - SOLICITAç.Ã,O DE DOCIIMENTOS TÉCNTCOS:

Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:
r' Indicação de responsável técnico;
r' Exigência de CREA/CAU/CFT do responsável técnico;
/ Exigência de CREA/CAU/CFT da empresa licitante;
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/ Solicitação de atestado de capacidade técnica (acervo técnico no que diz respeito a serviços de

instalação e manutenção de luminárias para iluminação pública em LED).

6 - pRAzo, LocAL E coNDlçons pena nxncuçÃo:

Os serviços, objeto desta licitação deverão ser executados de acordo com as solicitações do

Departamento de Urbanismo, conforme projeto, Cronograma Físico Financeiro e Memorial Descritivo.

O prazo cle execução da obra será de 90 (noventa) dias contados da emissão da ordem de

serviços pelo Contratante.
O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses a contar da assinatura do Contrato

7 - OBRTGAÇÕES DA CONTRATADA:

A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua

proposta, assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita

execução do objeto e, ainda:
A contratada deverá executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e sua

proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais,

além de fomecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e

quantidade especificadas no Terno de Referência e em sua proposta;

A Contratada deverá comunicar a Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que

antecede a data do serviço, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a

devida comprovação;
A Contratada deve fomecer a mão de obra para execução do projeto, bem como todos os materiais

necessários para o perfeito funcionamento da rede de iluminação pública (seguindo projeto e memorial

descritivo);
A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Nos serviços deverão estar incluídos todas as despesas de deslocamentos e transportes;

A Contratada fica obrigada a atender todas as ordens de serviços expedidas durante a vigência

deste contrato;
Corrigir qualquer problema verificado nos serviços após notificado por escrito pelo Contratante,

sem qualquer ônus para o Contratante, podendo ser ordenada a suspensão dos serviços e respectivos

pagamentos, se dentro de 5 (cinco) dias da entrega da notificação, não for atendida a reclamação, sem

prejuízo das penalidades a que ficar sujeita;
A Contratada deverá fomecer todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção

individual - EPI e deverá treinar e tornar obrigatório o uso de EPIs e seguir todas as legislações vigentes

quanto a segurança no trabalho. Os equipamentos de proteção individual fornecidos aos empregados

deverão, obrigatoriamente, conter a identificação da Contratada. A Contratada não será eximida de

qualquer responsabilidade quanto a segurança individual e coletiva cle seus trabalhadores;

A Contratada deverá manter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponíveis

para a realizaçáo dos serviços.

Parágrafo (Jnico

Coneião à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciária,

social ou tributária de sua responsabilidade incidente sobre os serviços objeto deste Contrato.

8 - DA SEGURANçA E MEDICINA DO TRABALHO:

A Contratada deverá fomecer aos funcionários o tipo adequado de equipamento de proteção

individual - EPI para cada serviço.
A Contratada deverá treinar e tornar obrigatório o uso de EPIs,
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A Contratada, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à negligência

ou descumprimento da Lei no 6.514 de 22112177 - Portaria no 3,214, de 08/06/78, referente as Normas

Regulamentadoras (NRÐ.
A Contratada não será eximirá de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e

coletiva de seus trabalhadores.

9 _ DA FRATJDE E DA CORRUPÇÃO:

As partes declaram conhecer as norïnas de prevenção à comrpção previstas na legislação brasileira,

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

12,84612013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das

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

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

pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de

modo fraudulento que constituam prâtica 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.

10 - DA FTSCALTZAçÃO:

10.1 Caberá a gestão do contrato ao Diretor do Departamento de Urbanismo, a quem compete as ações

necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na legislação

aplicável, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;
b) receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto contratado;

c) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as ocorrências

relacionadas com a execução, com base nas informações e relatórios apresentados pela fiscalizaçáo;
d) propor medidas que melhorem a execução do contrato.

10,2 Caberâ ao fiscal do contrato, o Sr. Michel Mafünazzo, e ao fiscal substituto Sr. Carlos Eduardo

Barczcz, o acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando ao gestor do

contrato todas as ocorrências, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da execução

contratual. Além disso, a fiscalização procederá, mensalmente, a contar da formalização deste Contrato, à
medição baseada nos serviços executados, elaborará o boletim de medição, verificará o andamento fisico
dos serviços e comparará com o estabelecido no cronograma físico-financeiro e cronograma de execução

aprovado, para que se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços executados não

correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, será registrada a situação, inclusive para

fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso. Ocorrendo a substituição do fiscal, este deverá

providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.

Parágrafo Primeiro
A contratada deverá permitir e colaborar para que funcionários, engenheiros, especialistas e demais

peritos enviados pelo CONTRATANTE:
- lnspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato;

- Examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir.

Parrigrafo Segundo
A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das especificações

técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha de serviços, Boletim Diário de Ocorrências -
BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela

fiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização.

Parágrafo Terceiro
A exécução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da

fiscalização.
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Parágrafo Quarto
Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou

incorreções não revelados até o Recebimento Definitivo, deverá ser prontamente refeito, corrigido,
removido, reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o

CONTRATANTE.
Parógrafo Quinto
Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de

materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as notmas e/ou prescrições da

AIìNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso.

Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou

substituição do material rejeitado.
Parágrafo Sexto
Todos os materiais utilizados na obra, devem possuir laudos ou selo de comprovação de atendimento as

nornas da ABNT, para apresentação à fiscalização caso solicitado. Na inexistência, fica a

CONTRATADA responsável por contratar e arcar com o custo da realização dos ensaios do material
usado na obra.
Parrigrafo Sétimo
A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento um ao outro. A finalidade
é revisar o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais,

Parágrafo Oitavo
Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-â efetiva, após o

seu recebimento.
Parágrafo Nono
A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para representá-

la na execução do contrato.
Parágrafo Décimo
A ação fiscalizadora do Município será exercida de modo sistemático e pennanente, em tocla a plenitude
de que trata a Lei Federal no 8.666193, a fim de fazer cumprir fielmente os prazos, condições e

qualificações previstas no edital.
Parágrafo Décimo Primeiro
A fiscalização de que tratam os itens anteriores não exclui e nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA por quaisquer inegularidades e, na ocorência destas, não implica em co-
responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

11 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da prestação dos serviços correrão à conta da seguinte rubrica
orçamentária, de recursos livres:

ho de Oliveira
Diretor do Departamento de Urbanismo

F onteConta nidade tr'uncional Programática Elemento de Despesa
507519 14.01 15.451 0036 1.O11 4.4.90,st.02.06.00
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Prefeiturø Municipal de Murmeleiro

Nítmero do Protocolo:

Nome:

cNPJ(CPF):

Endereço:

Número da Casa:

Bairuo:

Cidade:

CEP:

Estado:

Assunto:

Prøzo de Entrega:

Nome do Requerente:

Data do Pedìdo: 0310612022

Típo de Pessoa: tj
7t438

l\¡larmeleiro

8561 5-000

Paraná

Everaldo Sobrinho de Ollvei

Prefeíturø Municípøl de Murmeleíro

Departamento de Urbanismo

uer autorização para contratação de empresa para
servlçosde implantação/execuçãode de

m emnação públicos maolncluindo ed eobraespaços
doento necessid doadesatendendo asmaterial,

de Urbanismo.

Número do Prolocolo:

Nome:

CNPI(CPF):

Endereço:

Número da Casa:

Baírro:

Cidade:

CEP:

Estødo:

Assunto:

7L438

Marmeleiro

8561 5-000

F"ra* I

Data do Pedìdo: 0310612022

Típo de Pessoø: fl
ento de Urbanismo

mento de Urbanlsmo,

Prazo de Entregø: t=-----:---j
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Nome do Requerente: Sobrinho de
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EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CN PI NOME FON E CONTATO

E001 70.926.473 IOOOL-7A NEIVALDO Z-AMPRÔNIO E CIA LIDA 499aAO2537S

Êoo2 ENGEZYS INSTALADORA ELETRICA LTDA 45991346769 Thlaqo ou Céllo

E003 17.681.193/ooo1-96 AMG ENGENHARIA EIRELI 453SSO1Sa5

FONTE UNIDADE MED¡ANA

c02 Comoactaclo e recomooslaão do oavlmento eñ oâver M2 62.Oî

EMPRESA NOME DA EMPRESA

E001 NEIVALDO ZAMPRONIO E CIA LTDA 7610312022
E002 2ol03lzoz2
E003

E!!9Etqq4!4PS!4gE-I¡!qåqqA
AMG ENGENHARIA EIRETI 62,00 20l03/2022

FONIE UNIDAOE MEDIANA
c03 M3 600,00

EMPRESA NOME DA ÉMPRESA DATA
E001 NEIVALOO ZAMPRONIO E CIA LTDA 500,00 7610312022
E002 ÉNGEZYS INSTALADORA ELETRICA LTDA 1.000.00 zol03l2022
8003 AMG ENGENHARIA EIRELI 600,00

TONTE cóDrco UNIDADE MEDIANA

coracÃo c04

Poste Telscônlco para lumlnárla (Modelo 0l). Ools braços curvos
s curtos com no máxlmo 6m de altura. Do tlpo Entastado ou
Flanteado com todos acessórlos, klts de montagem e flxação. (o
ob¡eto deve ssr fofnecldo com t devlda lnstalação, sondo
necessátlo â pr€vlsão de basc em concreto € lnsumos
necessár¡os Dafa a flxacão dos oostesl UNIDADE 2.500,00

EMPRESA DA EMPRESA DATA
E001 NEIVALDO ZAMPRONIO E CIA LTDA 2.500,00 t6l03lzo22
E002 ENGEZYS INSTALADORA ELETRICA LTOA 2.335,00 20/0312022
8003 AMG ENGENHARIA EIRELI 2.600,00 20/0312022

FONTE DEscRrçÃo UNIOADE MEDIANA

corAcÃo c05

Postê Tclecônlco par¡ luml¡á.¡a (Modelo 021. Dols braços curvos
e longos com tro máxlmo 12m de altufa, Do tlpo Engastado ou
Flang€ado com todos acessórlos, l¡ts de montagem e flxação. (O

obleto deve ser forn€cldo com a devld¡ lnstalação, s€ndo
necessárlo a ptevlsão de base em concreto e lnsumos
ngccssárlos oare a flxâcão dos Do3t€sì UNIDADE 6.500,00

EMPRESA NOME DA EMPRESA DATA COT

E001 NEIVALDO ZAMPRONIO E CIA LTDA 7610312022

E002 ENGEZYS INSTALADORA ELETRICA LTDA 7 2010312022
8003 AMG ENGENHARIA EIRELI 6.500.00 20,lozl2022

f NDICE NOME DO \¡DICE DATA BASE fNDICE DT SASE DT DT COEFICIENTE

t001 fotv/0t
t002 fDrv/01
1003

FONTE DEscRlçÃo UNIDADE MEOIANA

colacÃo c01 Escavacão e featerro Dara lmolantacão de calxas e eletfodutos M3 51.00

EMPRESA NOME DA EMPRESA DATA

8001 NEIVALDO ZAMPRONIO E CIA LTDA 45,00 761OX12022

E002 380,00 zol03l2022
E003

ENGEZYS INSTALADORA EI,ETRICA LTDA

AMG ENGENHARIA EIRELI 201031202251,00

FONTE MEDIANA
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COTAçÃO c06

Poste Telecônlco para lumlnárla tlpo àrvore (Modelo 03). Com 3

braços curvos e curtos com no máxlmo 8m de altufa e 5 bfaços

curvos e longos com no máxlmo 10m de altura. Do tlpo
Engastado ou tlanteado com todos acessórlos, kits de
montagem e f¡xação. Consultar arqulteto responsável pelo
departamento de proJetos do munlcfplo para malores
esclareclmentos. (O obleto deve sef fornecldo com a devlda
lnstalação, sendo necessáflo a ptevlsão de base em concreto e

lnsumos necessárlos oara a flxacão dos oostesì. I.JNIDADE 5,000,00

ti, 0 rtr

DA EMPRESA

zAMPRoÑio E crA LiDÀ
INSTALADORA ELETRICA LTDA

ENGENHARIA EIRELI

DATA COT

4,890,00

19,2{pq
5.000,00

OBSÉRvAç0ESl

DA EMPRESA

IVALDO ZAMPRONIO E CIA LTDA

EZYS INSTALADORA ELETRICA LTDA

DATA COT

890,00

AMG ENGENHARIA EIRELI
U99,9-o
900,00

?9lotl?g??
20/03/2022

EMPRESA

E001

E99?

E003

NOME DA EMPRESA

NEIVALDO ZAMPRONIO E CIA LTDA

ENGEZYS INSTALADORA ELETRICA LTDA

AMG ENGENHARIA EIREII

987,00

.!90,09

DATA

1!610?l?02?

?o1o3l?g??

20/03/20221.100,00

EMPRESA

E001

E002

E003

NOME DA EMPRESA

NEIVALDO ZAMPRONIO E CIA LTDA

ENGEZYS INSTALADORA EI.ETRICA LTDA

AMG ENGENHARIA EIRELI

coT DATA

57,00

80,00
20/03/2022

TONTÉ coDtGo DESCRTçÃO UNIDADE MEDIANA

corAcÃo co7

tum¡nárla LED (60W1. Potêncla nomlnalmfnlma de 50W e
máxlma de 50W. T€nsão blvolt automátlca 727 l22OV, tluxo
Lumlnoso mlnlmo 6600 lúmens. Eflclêncla lumlnosa mlnlma
110Im/w, Temperatura de cof 5000K. FP superlor a 0,92. Tlpo
Pétala. Com Relé Fotoelétrlco (Fotocélula) para aclonamento
lndlvldual. (O ob¡eto deve ser lornecldo com a devlda lnstalação,
sendo necessárlo a prevlsão de todo o conlunto de flxação e
montaBem) PC 890.00

FONTE cóDrGo UNIDADE MEDIANA \¡DICE RETROAçÃO

COTAçÃO c08

Lumlnárla LED (100W). Potêncla nomlnal mfnlma dê 90W e
máxlma d€ 100W. Tensão blvolt automátlca 7Z7l22OV. Fluxo
Lumlnoso mfnlmo 11000lúmens. Ellclêncla luminosa mlnlma
1101m/W. Temperatura de cor 5000K. tp superlor a 0,92. Tlpo
Pétala. Com Relé Foto€létrlco (Fotocélula) para aclonamento
lndlvldual. (O obleto deve ser fornecldo com a devlda lnstalação,
sendo n€cessárlo a pr€vlsão de todo o conlunto de flxação e
montaßem) PC 987.00

FONTE cóDrco UNIDADE MEDIANA \¡DICE RETROACÃO

coracÃo c09

Haste de aterramento de cobre. O5/8" - 2400mm, alta camada

254 m¡crons. (O obleto deve ser fornecldo com a devlda
lnstalação, sendo necessárlo a prevlsão de todo o conlunto de
montaReml Pç 78,00

FONTE TJNIDADE MEDIANA

coracÄo c10

Conector c.bo-haste pafa haste de aterramento O5/8" e
condutor 16mm¡ refofçado €m bronre. {O obJ€to deve ser
fornecldo com a devlda lnstalação, rendo necessárlo a prevlsåo
de todo o conlunto de montaseml Pç 14,00

EMPRESA

E001

NOME DA EMPRESA

NEIVALDO ZAMPRONIO E CIA LTDA

E902
q0q3

ENGEZYs INsTALADORA ETETRICA LTDA

AMG ENGENHARIA EIRELI

coT
14,00

DATA

201911 o??

?o/0112o??15,00

EMPRESA NOME DA

q091.

E002

E003

NEIVALDO ZAMPRONIO E CIA LTDA 11,99
8,00ENGEZYS INSTALADORA ELETRICA LTDA

ENGENHARIA EIRETJ 20/03/2022

r¡l
\lr\ .

FONTE UNIDADE MEDIANA

coracÃo c11

Conector cabo-haste para haste de aterramento O5/8" e
condutof 10mmr reforçado em bronze, (O ob¡eto dev€ ser
fornecldo com a devlda lnstalaçãg, sendo necessárlo a prevlsão
de todo o conlunto de montaseml PC 14,00

coT
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EMPRESA

E901 .
E002

NOME DA EMPRESA

NETVATDO ZAMPRONTO ! ç!A LTDA

ENGEZYS INSTALADORA ELETR'CA LTDA

DAIA

t9/931?9.22

2991/?9??
E003 ENGENHARIA EIRELI

oBsERvAçÕEs¡

NOME DA EMPRESA

. 8001

E002

NErvAlqo zAMPRoNto ! q4 llqrA
ENGEZYS INSTALADORA ELETRICA LTDA

E003 ENGENHARIA EIRELI

!,lo
6,00

EMPRESA DATA

L9l91l?92?
2010312022

!,90
_!!q

OBSERvAç0ESl

FONTE cóDtco DESCRTCÃO UNIDADÉ MEDIANA

coracÃo ctz

Termlnal sapata aperto de pressão para cabo 16mm¡ fundldo,
com conlunto de parafuso para flxação. (O obleto deve ser
fornecldo com a devlda lnstalação, sendo necessátlo a prevlsão

de todo o (onlunto de montaßeml PC 5,00

IONTT cóDrGo UNIDADE MEDIANÂ

coTAcÃo c13

Eletroduto corrutado hellcoldal telto em polletlleno de Alta
Densldade (PEAD) - Of.f/4". (O obleto deve s€r lornecldo com a
devlda lnstalação, sendo necessárlo a prevlsão de todo o
conlunto de montaRem) M 6_00

TONTE cóDrco UNIDADE MEDIANA

coTAcÃo c14

Calxa de passagem em alvenarla com tampa em concreto,
Dlmensões: 30x30x30cm (O objeto deve ser fornecldo com a
devlda lnstalação, sendo necessárlo a pr€vlsão de ¡nsumos e

¡cessórlos pata sua flxacão no solol PC 112-O0

E003

DA EMPRESA

EIVALDO ZAMPRONIO E CIA LTDA

INSTALADORA ELETRICA LTDA

ENGENHARIA EIRETI 115,00

DATA

j\glo3l.2g2 
_2 .

20/03/2022

?9931?9?2

DATA

oEsERVAçöES:

DA EMPRESA

ZAMPRONIO E CIA LTDA

EZYS INSTALADORA ELETRICA LTDA

ENGENHARIA EIRETI
i,qo
5,00 20l03/2022

oEsERVAçÖES:

EMPRESA

E001

rq9?
E003

oBsERVAç0ES:

NEIVALDO ZAMPRONIO E CIA LTDA

ENGEZYS INSTALADORA ELETRICA LTDA

NOME DA EMPRESA

AMG ENGENHARIA EIRÊLI

DATA COT

!619]l?9??.__.
5,00

6,00

EMPRESA NOME DA EMPRESA

E003 AMG ENGENHARIA EIRETI

OBSERVAçöESr

E001 .
EO02

NEIVALDO ZAMPRONIO E CIA LTDA

ENGEZYS INSTALADORA ELETRICA LT¡À
6,00

DATA

L6/03/2022

. -- -?r.19
6,00

_ ]9p1.?9??
2Ol03l2022

EMPRESA

E001

NOME DA EMPRESA

NEIVALDO ZAMPRONIO E CIA tTDA
DATA COTAçÃO

8002

E003

OBSERVAçöES:

OBSERVAç0ESr

ENGEZYS INSTALADORA ELETRICA LTDA

AMG ENGENHARIA EIRELI

EMPRÉSA NOME DA EMPRESA

E002 ENGEZYS INSTALADORA ELETRICA LTDA

E003 AMG ENGENHARIA EIRELI

6,00

DATA

20l93l?922

FONTÉ cóDrGo UNIDADÊ MEDIANA \DICE RETROAçÃO
c15 Conector de emenda para cabos 2,5mm2 com 2 po¡os. Pç 4,00

FONTE cóDrco oESCRtçÃO UNIDADE MEDIANA

coTAcÃo c16
Conector para derlvação de cabo 10mmr para cabo 2,5mm¡ com
2 polos. Pç 5,00

FONTE Ão UNIDADE MEDIANA fNDrcE RETRoAçAo
ct7 PC 5,00

TONTE coDtGo DESCRTçÄO UNIDADE MEDIANA
coTAcÃo c18 3 vlas - 3fl10mm¡ PVC 70"C M 10,00

FONTE cóDrGo IJNIDADE MEDIANA
coT cr9 Cabo Multlpolar 2 Vlas - 2Í2,5mm¡ - lsolação PVC 70"C M 8.57

TONTE

3

t'li)

Planilha Referênc¡a.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário
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AO c20 Cabo de cob¡e nu - 16mm¡ M 16_O0

EMPRESA NOME DA EMPRESA DATA

E001 NE¡VALDO ZAMPRONIO E CIA LTDA 19.00

E002 ENGEZYS INSTALADORA ELETRICA LTDA 72,00 2010312022

E003 AMG ENGENHARIA EIRELI 16,00 2010312022

FONTE T,lNIDADE MEDIANA

coracÃo c21

Padrâo de m€dlção para llumlnaç¡o públlca, comc aha de
medlção do tlpo CNPH (Padråo COpELl, lnst.hda conforme NTC

901115 em poste da concesslonárla de energla. Rrmal de llgação
derlvado dlretamente da rede de BT, sendo ele trlfáslco com

condutores dB 3l10mm¡ lsolação 0,Z1kV 70eC PVC e proteção

Beral de 3x504, confo¡me NTC 901100. (O obleto d€ve ser
fohecldo com a devlda lnstalação, sendo necessárlo a prevlsão

de todos os elementos, acessóflor e lnsumos Darâ a montaßem) Pç 4.500,00
EMPRESA DA

EOOl NEIVALDO ZAMPRONIO E CIA LTDA 4.500,00
E002 ENGEZYS INSTALADORA ELETRICA LTDA 1.850-00 2010312022
E003 AMG ENGENHARIA EIRELI 5.500,00

TONTE coDrGo UNIDADE MEDIANA {DICE RETRÔACÃO

corAcÃo c21
Braço para llumlnação pr¡bllca - modelo BR-2 (forneclm€nto e
lnstalacão) IJNIOADE 210,00

EMPRESA NOME DA EMPRESA

E001 NEIVALDO ZAMPRONIO E CIA LTDA 208,00
E002 ENGEZYS INSTALADORA ELETRICA ITDA 480,00 2010312022
E003 AMG ENGENHARIA EIRELI 210,00 2010312022

22/0412022

Data Resp. Pesqulsa de Mercado:

FONTE UNIDADE MEDIANA

coracÃo c22

Ca¡xa de passagem em alvsnafla rom tampa em concreto, e
fundo df.nante com arela (5cml e brlta n¡ 2 (10cml. Dlmensõesl
30x30x30cm (O ob¡€to deve ser fornecldo com a devlda
lnstalação, sendo necessáf¡o a pr€v¡são do lnsumos € acessórlos

Þara sua flxac¡o no solol pc 112,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA DATA

NEIVALDO ZAMPRONIO E CIA LTDA 1610312022E0q1

E002 ENGEZYS INsTATADORA ELETRICA LTDA

x12,00

2010312022
E003 AMG ENGENHARIA EIRELI 115.00 2010312022

OBSERVACOES:

FONTE UNIDADE MEOIANA {OICE RETROAçÃO

corAcÃo c24
lumlnárla tlpo ÿ¡áda LED 60W para llumlnação públlca, mlnlmo
6.600 lúmens (fornoclmento e lnstalaç!ol UNIDAOE 890_00

EMPRESA NOME DA EMPRESA

8001 NEIVALDO ZAMPRONIO E CIA LTDA 890,00 L6103l2022
E002 ENGEZYS INSTALADORA ELETRICA LTDA 780.00 20l03l2022
E003 AMG ENGENHARIA EIRELI 950,00

Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário 4



171031202210:50 Webmail :: RES: Cotação Preços Obra lluminação P.; L14
RES: Cotação Preços Obra lluminação

De FlamaFlama.flama-flama@outlook.com>

Pârâ Setor cle Engenharia - Pref. Mun. Marmeleiro <engenharia@marmeleiro.pr.gov.br>, neivaldozampronio@hotmail.com

<neivaldozampronio@hotmail.com>

Data 16-03-202216:04

pl Marmeleiro.jpg (-501 KB) [t Marnreleirol .jpg (-543 KB) E Marmeteiro2.jpg (-307 KB)

Rerrì0ver tod0s os ¿ìrìexos

Segue orçamento carimbado e assinado.Obrigado

De: Flama Flama

Envlada em; quinta-fe¡ra, 10 de mârço de 2022 19:38

Par¿l Setor de Engenharia - Pref Mun. Marmeleiro <engenlraria@marmele¡ro.pr.govbr>; neivaldozampronio@hotmail.com

Assunto: RES: Cotação Preços Obra lluminação

sEGr.JE COTAçÃO.OBRtGADO

De: Setor de En8enharla - Pref. Mun. MaÌmelelro <engenhar¡a6)mernrelelro.plgovbr>

Envlada em: quarta-feira, 2 de março de 2022 09:33

Para: tìama-fl ama@outlook.com

Assunto: Cotação Preços Obla llum¡nação

.¡n rlia.

de um loteamc¡¡to (ueste último caso, só os braços dus postcs e lunrin:irias led).

está aulomático. E preencher t?ìnìbém as inlbluluções da enrprcsa uo final do orçanrenlo.

Agraclcço dcsdc.já!

Ssfrr¡ .At.Ènciosamen le,
Mir:he I
SeÈor de Engênharia
(46) 3525-8109
Avenida l"lat:ali, 255

Cent rc
f"1¿ìrrncLoi r:o/PII

85615-000

Marmeleiro.jpg -501 KB Marmeleirol jpg -543 KB

l;.-"Æ,+;;i:-

Marmeleiro2.jpg -307 KB

https://webmail.marmeleiro.pr.gov.br/roundcubemail/?_task=ma¡l&_safe=0&_uid=10042&_mbox=INBOX& action=print&_extw¡n=1 111



ý 1

D€

O Munlcipio de Marmeleíro, por lntermédío do Departamento de Urbanbmq solicih a gentilera do fornecimento de cotaçåo de
preço6 psro Íç: ,r'.';Ï:i',;1,:' r' r,ìsr,);¿i,:;(, dos produtoýserviçoe abairo l¡stado6:

ilElI,ALDo zAltPnolllo t clA. tTDA..uE

CNPJ: 10.926.4t3r0001-78

Itcm Descrlçõo Unld Qtd
V¡lor Unltárb

l¡rtn BDll
V¡lorTotrl (¡Gm

BDII

MËtr rruMtNAçÄO DE PnAÇA' ¡y¡¡t Totil Obrr

tllrl2lrlsl:
RS ¡ff¡g.zas,z5

1. OA IIDÊPTIDEilgA Tot¡l llh R tn.7îtL7s
1.1 Scrv{çor hrllnrlnaæe Subtohll R 5.t32.00
1.1,1 e reateffo de e elctrodutot m3 36 ß$ 4s,æ R9 1.620,m
LL.2 e do em m2 æ Rs s8.m Rs 3.7t2.æ
1.1.3 e do em concfeto m3 o¿ Rs s00,m Rs 100.00
1¿ L¡¡mlnúri¡ Subtotal: RI 152.16E (x)

1.2.1

Poste Telecônico para lumlnárla {Modelo ût). Dois braços curvos e
curtos com no móxlmo 6m de altura. Do tipo Engartedo ou
thngeado com todos acersóríoc, kits de montagam e fixação. (O
objeto deve oer fomecido com a devid¡ lnsta¡ação, ¡endo necessá¡lo
a previsao de base em concreto G ¡nsumog necessários para a

ñxação dos postas) unid 29 Rs 2.5C0.(x) Rs 72,5{n,æ

L.2.2

Poste Telecônlco para lumináda lModelo 02). Dois braços curvos e
longos com no máxlmo l2m de ¡lture. Do tlpo [rgastado ou
Flânge¡do com todoc acûsórlos, klts de montagem e fixaçåo. {O
objeto deve ser forn¿cHo com a devlda lnstalação, sendo neces¡ário
a prwisão de bas€ am concreto e insumos necessárìos p¡Ía a
ñxação doc postesf unid 2 Rs 5.6m.m Rs 11.200.00

1,2.3

Pole Telecðnlco para lumlnárla tipo årvore (Modelo O3). Com 3
braços culos e cunos com no málimo 8m de âlturâ Ê 6 brðçoi
cutvos e longos com no máximo lOm de ¡lu¡¡¡. Oo tlpo Engsstado
ou Flangeado com todos aú€ssórlor, k¡ts de montagem e fixação"
Consulhr anqulteto responsåvet pelo departamenûo de projetos do
municlpio para maiores esclarecimentos, (O obieto derre ser
fornecldo com a devida instnlação, sendo necessário e previsão de
base em concreto e lnsümos neces¡árloc para a fixacåo dos Dostesl. unld 1 Rs 4,890.00 RS ¿t.890,m

1.1.4

Luminárla tED (60W). potènci¡ nomlnal mfnlma de soTÂ/ e máxima
de 60W. Ten¡!ío b¡\,alt automátlca LZUZZW. Fluxo luminoso
mínimo 6600 túmem. Et¡ciêncir lumlnos¡ mínimr ll(xm¡V/.
Ternperature de cor SOfÐK, FP superior a e92. ITpo pétâ|.. Com
Relé Fotoelétrico (Fotocélula) pana ac¡onãmento lndividual. (O
objÊto deve ser fornecido com a devlde lnstalação, sendo necessário
a prcvlsão de todo o coniunto {e ñxago e montagem) 9ç 67 Rs 890.ü] n$ s9,630,m

1.2.5

luminá¡ia UD ltooì /]. potênc¡a nomlnol mfhlma de lXlW e máxim¡
de 100W. Tensão b¡vott eutomátlø lZ7 /22ùt. Huxo lum¡noso
mlnimo 11@0 lúmens. Eftciênda luminos mfn¡m¡ llOlmAV.
Temperetura de co¡ 5O00K. Fp superior a 0,92. Tipo pérala. Com
Relá FotoelÉtrlco (Fotocélulål prra acionamento ind¡v{dual. (O

deve ser fornecido com a devida lnsl¡laçåo, sendo
de todo o d€ e pc 4 n$ e87,m ns 3,948,m

1.3 Ater¿mc¡rto Subtôtrl: R 3.621.7s

L3.l

Hast€ de aterramento de cobre, ?5/B', - Z4OOmm, atta ramada 2i4
mloon¡. lO obþo dane ser fo¡necido com a devida instalação,
sendo nlgqssárlo a previs5o de todo o coniunto de montðEomt BC 33 R9 78.(xt Rs 2.574.æ

13.2

Coneclor c¡bo-haste para h¡ste de etÈrt¡mento ?S/9,, e condutor
16rnmr reforçado em bron¡e. (O objeto deve ¡er fornecldo com a
dev¡da ¡nstâlrçåo, sendo necessário ¡ preyisão dÉ todo o con¡unto
de molegemf DC 33 Rs 14,fl) Rs 462,æ

1.3.3

Conecto¡ c¡bo-haste para hest€ de aterramonto ?S/g¡, e condutor
lflmmr reforçado em bronze. (O obieto deve ser f*ornecjdo com a
dcvlda lnstaloção, sendo nroeÉsár¡o a prevlsão de todo o ænþnto
de montagem) DC 33 nS 14,æ Rs 462,00

J-*'^*ü,å.., . ..?à*1ô"-
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1.3.4

Termlnal sapala aperto de prasfão para cabo 16mmr fundldo, com

conjunto de parafuso psra ffxação. (O obþto deve ser fornecido
com a devld¡ lnstahção, sendo necesdrio a prevlsão de todo o
coniunto de montrgeml oc 33 R5 3.75 Rs 123,75

1.¡¡ lñlrlGltrutr¡ñ Subtotel: R 6,931,00

1,4.1

Eletroduto oonugado hcllcoldal feiro em Polledleno de Altâ
DènÊ¡dàde lpEADl - O1.V4". lO ob.le{o deve ser fornecldo com a
devlda lnstelaçËo, sendo necessário a previsão de todo o con¡umo
de montageml m ¡000 R$ 5,8o ßs 2,320,æ

t.4.2

Caixa de passagem em alvenaría com trmpa em concreto.
Dimensôes: iì0¡3(h30cm (O objeto deve ¡er fornecldo com e devlda
inst¡lagåo, ¡endo necessárlo r prevlsão de lnsumos e ecêssórlog
p¡ra sua flxaçåô m solo) DC 33 R$ r12,æ Rs 3.596.00

1.4.3 de emend¡ ¡nm2 DC 77 RI 4,00 R 284,00

L.4.4

Coneclor para derlvação de cabo lf)mrnr para cabo 2,5mm¡ com Z
polos. pç ¿1 Rs 5.m Rs 20s.m

1.4.5 Terminaf olhal pala c¿bo¡2,5mmr. PC 7I R 6-m Rs 426,n
1.5 C.ondutotr. Subtotâl: R 9.580,00
1.5.1 3 VIas - 3Jÿl0mrnr - PVC m ,l0O R3 8.m R 3.200,00
1.5.2 2 Vl¡¡ - PVC m 1m R$ 6,00 R5 6,(m,m
1.5.3 Cabo de cobre nu - 16mm¡ m 20 R$ 19¡o R1 i 38o,oo
2, MEU Tot lfilh R 190-SO,00
2.t Scrvlçoc Prullmlnrrra R 517,æ
2.1.1 e de caixas e m3 9 Rl 45,m RS ,ü05,00
2,L.2 Com do efn mZ L5 R 58.ü) Ri 87,00
2.L3 Compoctrçåo e recomposlç8o do pavlmento em concreto m3 ofr5 n$ 500,m RI 25,00
2"2 (onJunto lumlnórh¡ Subtorl: RI 162,840,(x)

?.2.r

Post€ Telecónlco psÞ lumlnári¡ lModelo Ol). Dols bnços cunros e
curtos com no márlmo 6m de altura. Do tipo Engastado ou
Flangeado com todos ¡cesrírir¡o, kits de montagem e finção. (O
obJeto deve ser fomcddo com e dêvldå lnstalação, sendo necessárlo
a previsão de base em corrrelo e insumos necærsárbc para a

flx¡çfo doc postesl pc 38 Rs 95.m0,00

2.2-2

Lumlnárl¡ ED (6(}W). Potèndâ nomlnal mfnima de 5OW e máxlma
de 6OW. Tensäo bfvolt automåtlca X¿7lnW, fluxo Luminoso
mínimo 66ü) lúmens. tficiôncia luminosa minima ll.OmÆV.
Temperatura de cor 500X, FP urperior r e92 Tlpo pétela. com
Relé Fotoolétr¡co (Fotocélulal pÐre ådonemênto lndivldual. (O

objeto deve ser fomecldo com e devida lnst¡l¡ção, sendo necessário
a previsão de todo o conjonto de fixaçåo e montageml þc 76 Rs 8eo.m Rs 67.640.m

2.3 conjqnto {tgq¡rilnto Subtotàlr R5 4.390¡0

2.3,1

Hsste de aterÍamento de cobre. O5/8" - 2/l(nrÍm, âlte camade 2S4
mloons. (O obJeto deve ser lomecido com e devHa instalaçåo,
sendo necssúrlo a prevlsão de todo o con¡unto de montseeml pc ¡m Rs 78.m Rs 3.U0,m

2.3.2

Conector cabohactc ÞaË haste de aterramento O5/g', e condûtor
l6mmr reforçado em bronze. {O obJeto deve ¡cr ûornecldo oom a

devida instala$o, Í€ndo necersário a previsão de todo o oonþnto
de montageml oc 40 ns 14.d) RÊ 5C0.00

2.3.3

Conector cabo.hûste pðr¿ hale de aterrEmento OS/8., e condutor
10mmr reforç'ado cm bronzê. (O obJeto dève ser lorneddo com a

devida instalação, scndo ræcensárlo a prevlsão de todo o conþnto
de mmtagam| pç 40 ns 14.00 ßs 560.d¡

2.3.¡t

Terminal sapata aperto de pressão parð cabo l6mmr fundidq com
conjunto de parafuso para fixoção. (O obþto devc se¡ fornecldo
com a devida instalação, sendo necessdrlo r preì/¡são de todo o
conjunto de montagem) DC ¡10 R$ s,75 ns 1$,q)

2.4 lnlnG¡trutuÌÐ Subtonål: Rs ro.358,ü)

2.4.1

fletroduto onugrdo helicoldol ftito em Polietilmo de Ate
Densldade (PEAD) - Ol.Vf". {O obþto deve s¿r fornacido com a
devida m 1(þ RS s,8o Rs sg).fi,

2.4.2 Conector de €menda cabos oc 76 nS .t 00 RI ; :t04,æ

2.t.3
Conector para derlva$o de cabo f)mm¿ para cabo 2þmmr com 2
poloe Þç 38 Rs s.00 Rs 1!Ð.00

2.4-4 lnal ebos F{ 76 R 4,00 R ; 30¡t-(x)

ilErvALD0 tAìtPRot{|o & clA. tTDÅ.'tlE

CNPJ: 10.926'{73t0001'7t

^l.,t z
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2,4,5

Pad¡ão de mediçåo para lluminação pribllca, comc ahr de medlçåo

do tlpo CI{PH (Padrflo COPET},lnstalada conformê NTC E¡llls em
po¡te da concesslonárla de energla, Ramal de llgação derlvado
diretamente de rede de 8T, seodo ele trifá¡ico co¡n çondutores ds
3l10mmr lrclaçf,o 0,/1kV TOeC PVC e proteção geral de 3x5OA"
mnforme t{TC:Ð11m lo obþo deve ser forneddo com a devida
lnstalado, sendo neces¡ário a prevlsão de lodo¡ os elernentos,
acessóriæ e in¡umos pafa ¡r monugem) 0c I Rs 4.sm.(Ir R5 4.5{Ð,00

2.4.6

C¿ix¡ de pössãBèm em ¡lveraria com t¿mpa em onøeto, e frrndo
dren¡nte com rreia (5cm) e brita nr 2lloqn). Dlmensôest
3ùTlxfhm (O obþto devr sor fornecldo com a devida lnstalaçåo,
sendo neceisárh a prevlsão de ln¡unos t rçcsrórios para rur
ffxação no solo) oc 40 Rs lü,m nS 4.¡180.00

2.5 Condutoæ¡ subtôt¡l: R 12.175,ú
2.5.1 Cabo Multlpolar 3 Vlas - 3#10mm¡ . PVC 70,'C m 600 Rs 8,00 n 4.8m,00
2.5.2 C¡ho 2 PVC70C tf¡ lxtr R 6,00 RS 7.200.00
2.5.3 Cabo de obre nu - m 25 R 19,æ Ri ; 475,00
3. PNffNâMA PANA¡{AF¡SE Tôûrl ftl! R: ¡15.13õ.{Xt
3.1 CoDlumo lum&lórh¡ SubtÒttl: R: 35,üt6¡O

3.1.1
Braço para iluminação públic¡ - modelo Bft-2 (fornecimento e
instalado) unid 32 Rs 20S¡0 Rs 6,655.m

3.1.¿
Lumlnárla tlÞo vlár¡â lfD BOIV parð lluminaçlo priblia, mfnlmo
6.6ü) lúmens lfornedm€nto e lnstalaçãol unld 32 fts 890ll0 R$ 2E,4S0,m

ßAZÃO SOC|AUilENALDO ZAMpROt¡tO E C!{ |"TDA

CN PJIM F: 10.926.473/0001.78 tf{Sc.zss.683. 625

ENDEREçO COMPIFIO:uf{HA FRAGOSOS SNr TNTER¡OR

NOME OO ÂESPONSÁVEL PEI.A EMPRESA:T{EMALDO ZAMPRONIO

CPF Nc:023.014.619-80

RG Nl:3.931,825

PßAZO DE VAUDADE DA PROPOSTA: 90 dias.

coNcÓRDlA, MARçO DE 2022

ltEtvAtD0 lAltpRotilo å ctA. LIDA,.ilE
CNPJ: 10.9?ó.47310001.79

ASSINAruRA DO RÊSPOTISAVÉT TEGAL E CÀRIMBO DA EMPRESA



221041202207:39 Webmail :: RES: Cotação Obra lluminação Marmeleiro

RES: Cotação Obra lluminação Marmeleiro
De

Para

Data

<celio@eletricaglobal.com.be

'Setor de Engenharia - Pref. Mun. Marmeleiro'<engenharia@marmeleiro.pr.gov.br>

20-04-2022 '15:00

15,,1

S onçnurruTo.pdf (-313 KB)

Remover todos os anexos

Boa tarde!

Anexo nosso orçamento

Celio A. Zys

45 991,34-6779

De: Setor de Engenharia - Pref. Mun. Marmeleíro <engenharia @tnarmeleiro.pr.gov.br>

,l*,nviada em: quinta-feira, L4 de abril de 2022 L4:38

ara: celio@eletricaglobal.com.br

Assunto: Re: Cotação Obra lluminação Marmeleiro

lloa tarde

Iistir dando celto o orçnnrento?

ü[ffif,ð At:enr.:ì. os; anren t.e ,

14:i. chel.

Setor de Engenharia
(46) :15¡25-8109

Aveni.cla ttacal.i., 255

Centro
Ma rne l- e i ro / L)iì

Bs61s-000

Iirn 07-04-2022 I l:33, Setor de lì,ngenharia - ÌrclÌ lvtun. M¿wnrcleiro cscrevcu:

Scgue ern tnexo.

Atenci.osartìen Le,

Mi che I
Setor de Enganharia
(4(:l 3'.:?-5-81.09

AveDi.d¿¡ lvla ca.l-i., 2li 5

Centro
MarLnelei ro/ t1lì

8s61 5-000

Att

unffirP
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DE P

O Município de Marmeleiro, por intermédio do Departamento de Urbanismo, solicita a gentileza do fornec¡mento de cotação de

preços para fornecimento e instalação dos produtos/serviços abaixo listados:

Item Descrlção Unld qtd Valor Unltárlo
fsem EDll

valor Total (sem

BDl)

Metå rruMrNAçÃo DE PRAçAS E vtAS
Totål Obra
(1)+(2)+(3):

Rs 462.380,00

1. DA IN Total {1}:
1.1 Servlços Prellmlnares subtotal: Rs 4s.880,00

1.1. I Escavação e reaterro para implantação de caixas e etetrodutos m3 36 Rs 380.00 Rs 13.680.00
t.r.2 Compactação e recomposição do pavimento em paver m2 64 Rs 500,00 Rs 32,000,00
1.1.3 Compactação e reconstrução do pavimento em concreto m3 0,2 Rs 1.000,00 Rs 200.00
t,2 ConJunto [umlnária Subtotal:

L,2,L

Poste Telecônico para luminária (Modelo 01). Dois braços curvos e

curtos com no máximo 6m de altura. Do tipo Engastado ou
Flangeado com todos acessórios, kits de montagem e fixação. (O

objeto deve ser fornecido com a devida instalação, sendo
necessário a previsão de base em concreto e insumos necessários
para a fixação dos postes) unid 29 Rs 2,33s,00 Rs 67.7rs,OO

r.2.2

Poste Telecônico para luminária (Modelo 02). Dois braços curvos e

longos com no máximo 12m de altura. Do tipo Engastado ou
Flangeado com todos acessórios, kits de montagem e fixação. (O

objeto deve ser fornecido com a devida instalação, sendo
necessário a previsão de base em concreto e insumos necessários
para a fixação dos postes) unid 2 R5 7.66s,00 Rs 15.330.00

r.2.3

Poste Telecônico para luminária tipo àrvore (Modelo 03). Com 3

braços curvos e curtos com no máximo 8m de altura e 6 braços
curvos e longos com no máximo 10m de altura. Do tipo Engastado
ou Flangeado com todos acessórios, k¡ts de montagem e fixação.
Consultar arqu¡teto responsável pelo departamento de projetos do
município para ma¡ores esclarecimentos. (O objeto deve ser
fornecido com a devida ¡nstalação, sendo necessário a previsão de
base em concreto e insumos necessários para a fixação dos postes). unid 1 Rs 10.730.00 Rs 10.730,00

L.2.4

Luminária LED (60W). Potência nominal mínima de 50W e máxima
de 60W. Tensão bivolt automática 127/22OV. Fluxo Luminoso
mínimo 6600 lúmens. Eficiência luminosa mínima 1101m/W.
Temperatura de cor 5000K. FP super¡or a 0,92. Tipo pétala. Com
Relé Fotoelétrico (Fotocélula) para acionamento individual. (O
objeto deve ser fornecido com a devida instalação, sendo
necessário a previsão de todo o conjunto de fixação e montagem) pc 67 Rs 780.00 Rs s2.260,00

L.2.5

Luminária LED (100W). Potência nominal mínima de 90W e máxima
de 100W. Tensão bivolt automát¡ca t27/22OV. Fluxo Luminoso
mínimo 11000 lúmens. Eficiência lum¡nosa mínima 1101m/W.
Temperatura de cor 5000K. FP superior a 0,92. T¡po pétala. Com
Relé Fotoelétr¡co (Fotocélula) para acionamento individual. (O
objeto deve ser fornecido com a devida instelação, sendo
necessário a previsão de todo o conjunto de fixacão e montagem) DC 4 RS 89o,oo Rs 3.s60,00

1.3 ConJunto Aterramento Subtotal: Rs 2.623,50

1.3.1

Haste de aterramento de cobre. ?5/8" - 2400mm, alta camada 254
microns. (O objeto deve ser fornecido com a devida instalação,
sendo necessário a previsão de todo o conjunto de montagem) pc 33 Rs s7.00 Rs 1.881,00

t.3.2

Conector cabo-haste para haste de aterramento ?5/8" e condutor
16mm2 reforçado em bronze. (O objeto deve ser fornecido com a

devida instalação, sendo necessário a previsão de todo o conjunto
de montagem) oc 33 Rs 8,00 Rs 264,00

1.3.3

Conector cabo-haste para haste de aterramento ?5/8" e condutor
10mm2 reforçado em bronze. (O objeto deve ser fornecido com a

devida instalação, sendo necessário a prev¡são de todo o conjunto
de montagem) pc 33 RS 8,00 Rs 264,00
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1.3.4

Terminal sapata aperto de pressão para cabo 16mm2 fundido, com

conjunto de parafuso para fixaçã0. (O objeto deve ser fornecido

com a devida instalação, sendo necessário a previsão de todo o

conjunto de montagem) pç 33 RS 6,so nS zL4,so
r.4 lnfraestrutura Subtotal: Rs 7.639.s0

7.4.1

Eletroduto corrugado helicoidal feito em Polietileno de Alta
Densidade (PEAD) - @L.t/4". (O objeto deve ser fornecido com a

devida instalação, sendo necessário a previsão de todo o conjunto
de montagem) m 400 Rs 12.00 Rs 4.800,00

L.4.2

Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto,
Dimensões: 30x30x30cm (O objeto deve ser fornecido com a devida
instalação, sendo necessário a previsão de insumos e acessórios
para sua fixação no solo) pç 33 Rs 68,00 Rs 2.244.00

1.4.3 Conector de emenda para cabos 2,5mm2 com 2 polos. pç 7T R: 3,00 RS 213.00

I.4.4
Conector para derivação de cabo 10mm2 para cabo 2,5mm2 com 2

polos. pç 47 Rs s,00 Rs 20s.00
1.4.5 Terminal olhal para cabos 2,5mm2 DC 7r R: 2,50 Rs L77,sO
1.5 Condutores Subtotal: Rs 22.8r0,OO
1.5.1 Cabo Multipolar 3 V¡as - 3#10mm2 - lsolação PVC 70'C m 400 Rs 3s,00 Rs 14.000,00
7.5.2 Cabo Mult¡polar 2 Vias - 2#2,5mm'? - lsolação pVC 70'C m 1000 RS 8,s7 Rs 8.s70,00
1.5.3 Cabo de cobre nu - 16mm2 m 20 Rs 12.00 Rs 240pO
2. MEU CAMPINHO Total (2lr R9 193.512,00
2.t Servlços Prelimlnares Subtotal:
2.t.r Escavação e reaterro para implantação de caixas e eletrodutos m3 9 Rs 380,00 Rs 3.420,OO
2.t.2 Compactação e recomposição do pavimento em paver m2 1.5 R$ soo,oo Rs 7s0,00
2.r.3 Compactação e recomposição do pavimento em concreto m3 0,05 R i 1.ooo,oo Rs s0,00
2,2 ConJunto Lumlnárlas subtotal:

2.2.t

Poste Telecônico para luminária (Modelo 01). Dois braços curvos e

curtos com no máximo 6m de altura. Do tipo Engastado ou
Flangeado com todos acessórios, kits de montagem e fixação. (O

objeto deve ser fornecido com a devida instalação, sendo
necessário a previsão de base em concreto e insumos necessários
para a fixação dos postes) pç 38 Rs 2.33s,00 Rs 88.730,00

2.2.2

Luminária LED (60W). Potênc¡a nominal mínima de 50W e máxima
de 60W. Tensão bivolt automática I27/220V. Fluxo Luminoso
mínimo 6600 lúmens. Eficiência luminosa mínima 1101m/W.

Temperatura de cor 5000K. FP superior a 0,92. Tipo pétala. Com
Relé Fotoelétrico (Fotocélula) para acionamento individual. (O

objeto deve ser fornecido com a devida instalação, sendo
necessário a previsão de todo o conjunto de fixação e montaeem) Þc 76 Rs 780,00 Rs s9,280,00

2.3 Conjunto Aterramento Subtotal: Rs 3.620.00

2.3.t

Haste de aterramento de cobre. O5/8" - 2400mm, alta camada 2S4
microns. (O objeto deve ser fornecido com a devida ¡nstalação,
sendo necessário a previsão de todo o con.iunto de montagem) pc 40 RS 68,00 Rs 2.720.00

2.3.2

Conector cabo-haste para hâste de aterramento @S/8" e condutor
16mm2 reforçado em bronze. (O objeto deve ser fornecido com a

devida instalação, sendo necessário a previsão de todo o conjunto
de montagem) oc 40 RS 8,oo Rs 320,00

2.3.3

Conector cabo-haste para haste de aterramento @5/8,,e condutor
l0mm'? reforçado em bronze. (O objeto deve ser fornecido com a

devida instalação, sendo necessário a previsão de todo o conjunto
de montagem) pç 40 Rs 8.00 Rs 320.00

2.3.4

Term¡nal sapata aperto de pressão para cabo 16mm2 fundido, com
conjunto de parafuso para fixação. (O objeto deve ser fornecido
com a devida instalação, sendo necessário a previsão de todo o
conjunto de montagem) Þc 40 RS 6,so Rs 260,00

2.4 lnfraestrutura Subtotal:

2.4.t

Eletroduto corrugado helicoidalfeito em polietileno de Alta
Densidade (PEAD) - ALI/4". (O objeto deve ser fornecido com a

devida m 100 R$ 9,00 Rs 900,00
2.4.2 Conector de emenda para cabos 2,5mm2 com 2 polos. pc 76 R$ 3,oo Rs 228,00

2.4.3
Conector para derivação de cabo 10mm2 para cabo 2,5mmz com 2
polos. pc 38 Rs s.00 Rs 190,00

2.4.4 Terminal olhal para cabos 2,5mm2 Þc 76 RS 2.50 RS 19o,oo
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2.4.5

Padrão de medição para iluminação pública, comc aixa de medição

do tipo CNPH (Padrão COPEL), instalada conforme NTC 9011j.5 em
poste da concessionária de energia. Ramal de ligação derivado
d¡retamente da rede de BT, sendo ele trifásico com condutores de
3#10mm2 isolação O,7/IkV 70eC PVC e proteção geralde 3x50A,
conforme NTC 901100. (O objeto deve ser fornecido com a devida
instalação, sendo necessário a previsão de todos os elementos,
acessórios e ¡nsumos para a montagem) pç 7 nS l.Bso.oo RS l.8so.oo

2.4.6

Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto, e fundo
drenante com areia (5cm) e brita ns 2 (10cm). Dimensões:
30x30x30cm (O objeto deve ser fornecido com a devida instalação,

sendo necessário a previsão de insumos e acessórios para sua
fixação no solo) oc 40 Rs 68,00 Rs 2.720.00

2.5 Condutores subtotal: RI 31.584,00
2.5.r Cabo Multipolar 3 Vias - 3#10mm, - pVC 70"C m 600 Rs 3s,00 Rs 21.000,00
2.5.2 Cabo Multipolar 2 V¡as - 2#2,5mm2 - lsolação PVC 70'C m 1200 RS 8,s7 Rs 10.284,00
2.5.3 Cabo de cobre nu - 16mm2 m 25 Rs 300,00
3. Itu RUAS PROGRAMA PARANAENSE Total (31: Rs 40.320,00
3.1 Conjunto [umlnárlas Subtotal: Rs 40.320,00

3.1.1

Braço para iluminação pública - modelo BR-2 (fornecimento e

instalação) unid 32 Rs 480.00 Rs 1s.360.00

3.L.2

Luminária tipo viária LED 60W para iluminação pública, mínimo
6.600 lúmens (fornecimento e instalação) unid 32 Rs 780,00 Rs 24.960,00

(Obs: Favor preencher os campos abaixo com os dados da empresa)
RAZÃO SOCIAL: ENGEZYS INSTALADORA ELETRICA LTDA.

CN PJ/M F: 35.293.377 / 000I-60

ENDEREçO COMPLETO: RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 450 - SALA 02 - NEVA - CASCAVEL - PR

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: THIAGO ZYS

cpF Ne: 101,880.23e-84 TH IAGO Assinado de forma
digital por THIAGO

RG Ne: 864361s7 sEsp pR zYS:1 01 BB02 ZY5:10188023984

pRAZo DE 
'ALTDADE 

DA pRoposrA: eo dias. 3984 ?;,i::rÍ:;t13.1'"
ENGEZYS INSTALADORA ELETRICA LTDA

THIAGO ZYS - Sócio Administrador

RG 8.643.6r7-5 SESp-pR - CpF 101.880.239.84

[$ t+ Sl I 9 13 1 -61 69 - E-mai l : thizys@hof mai t.com

Cascavel, 19 de abril de 2O22
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RE: Cotação Obra lluminação Marmeleiro
TG ENGENHARIA <tgengenharia@hotmail.com>

Setor de Engenharia - Pref. Mun. Marmeleiro <engenharia@marmeleiro.pr.gov.bn
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Data
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Remover todos os anexos

Segue.

De: Setor de Engenharia - Pref. Mun. Marmele¡ro <engenharia@marmele¡ro.pr.gov.br>

Envlado: terça-feira, 5 de abril de 2022 !2:f8
Para: TG ENGENHARIA <tgengenharia@hotmail.com>

Assunto: Cotação Obra lluminação Marmeleiro

lloru clia.

e instalação cle braços e lurninárias etn posles de zrlgurnas ruas.
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Atenciosamente,

Mtchel

Setor de Engenharia
(46) 3s2s-81øe

Avenida Macali, 255

Centno

Marmeleiro/ PR

856L5-øøø
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O Município de Marmeleiro, por intermédio do Departamento de Urbanismo, solicita a gentileza do fornecimento de cotação de
preços para fornecimento e ínstalação dos produtos/serviços abaixo listados:

.ILUMDE

Item Descrlçåo Unld qtd Valor Unltárlo
(sem BDI)

Valor Total (sem

8Dl)

Meta rLuMrNAçÃo DE PRAçAS E vtAs
Total Obra

(1)+(2)+13):
nS 426.240,s0

1, ILUMINAçÃo PRAçA DA INDEPENDENcIA Total (11: Rs 189.394,00
1,1 Serv¡ços Preliminares subtotal I Rs s.924,00
1.1.1 Escavação e reaterro para implantação de caixas e eletrodutos m3 36 ns s1,00 RS 1.836,00

t.t.2 Compactação e recomposição do pavimento em paver m2 64 Rs 62.00 Rs 3.968,00
1..1.3 Compactação e reconstrução do pavimento em concreto m3 0,2 ns 600,00 nS 12o.oo
t.2 Conjunto Luminária Subtotal: Rs ls8.100,00

7.2.t

Poste Telecôn¡co para luminária (Modelo 01). Dois braços curvos e

curtos com no máximo 6m de altura. Do t¡po Engastado ou
Flangeado com todos acessórios, k¡ts de montagem e fixação. (O

objeto deve ser fornecido com a devida instalação, sendo necessário
a previsão de base em concreto e insumos necessários para a fixação
dos postes) unid 29 Rs 2.600,00 Rs 75.400.00

t.2.2

Poste Telecônico para luminária (Modelo 02). Dois braços curvos e

longos com no máximo 12m de altura. Do t¡po Engastado ou
Flangeado com todos acessórios, kits de montagem e fixação. (O

objeto deve ser fornecido com a devida instalação, sendo necessário
a previsão de base em concreto e insumos necessários para a fixação
dos postes) unid 2 Rs 6,s00,00 Rs 13.000,00

7.2.3

Poste Telecônico para luminária tipo àrvore (Modelo 03). Com 3
braços curvos e curtos com no máximo 8m de altura e 6 braços
curvos e longos com no máximo 10m de altura. Do tipo Engastado ou
Flangeado com todos acessórios, kits de montagem e fixação.
Consultar arqu¡teto responsável pelo departamento de projetos do
município para maiores esclarecimentos. (O objeto deve ser
fornecido com a devida instalação, sendo necessário a previsão de
base em concreto e insumos necessários para a fixação dos postes). unid L Rs s.000,00 Rs s.000,00

7.2.4

Luminária LED (60W). Potência nominal mínima de 50W e máxima de
60W. Tensão bivolt automática127/220V. Fluxo Luminoso mínimo
6600 lúmens. Eficiência luminosa mínima 110|m/W. Temperatura de
cor 5000K. FP superior a 0,92. Tipo Pétala. Com Relé Fotoelétrico
(Fotocélula) para acionamento individual. (O objeto deve ser
fornecido com a devida ¡nstalação, sendo necessário a previsão de
todo o conjunto de fixação e montagem) pç 67 Rs 900,00 Rs 60.300,00

t.2.5

Luminária LED (100W). Potênc¡a nominal mínima de 9OW e máxima
de 100W. Tensão bivolt automát¡ca I27/220V. Fluxo Luminoso
mínimo 11000 lúmens. Eficiência luminosa mínima 1101m/W.
Temperatura de cor 5000K. FP superior a 0,92. T¡po pétala. Com Relé

Fotoelétrico (Fotocélula) para acionamento individual. (O objeto
deve ser fornecido com a devida instalação, sendo necessário a

previsão de todo o conjunto de fixação e montagem) pç 4 Rs 1.100.00 R$ 4.400,00
1.3 ConJunto Aterramento Subtotal: Rs 3.828,00

1.3.1

Haste de aterramento de cobre. ?5/8" - 2400mm, alta camada 254
microns. (O objeto deve ser fornecido com a devida instalação,
sendo necessário a previsão de todo o conjunto de montagem) pç 33 Rs 80,00 Rs 2.640,00
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r.3.2

Conector cabo-haste para haste de aterramento ?5/8" e condutor
16mm'zreforçado em bronze. (O objeto deve ser fornecido com a

devida instalação, sendo necessário a prev¡são de todo o conjunto de
montagem) pç 33 Rs 1s,00 Rs 49s,00

1.3.3

Conector cabo-haste para haste de aterramento ?5/8" e condutor
10mm2 reforçado em bronze. (O objeto deve ser fornecido com a

devida instalação, sendo necessário a previsão de todo o conjunto de
montagem) pç 33 Rs 15.00 Rs 49s,00

r.3.4

Terminal sapata aperto de pressão para cabo 16mm2 fundido, com
conjunto de parafuso para fixação. (O objeto deve ser fornecido com
a devida instalação, sendo necessário a previsão de todo o conjunto
de montagem) pc 33 Rs 6,00 Rs 198,00

t,4 lnfraestrutura Subtotal: Rs 7.222,OO

t.4.r

Eletroduto corrugado helicoidal feito em polietileno de Alta
Densidade (PEAD) - ALL/A". (O objeto deve ser fornecido com a

dev¡da instalação, sendo necessário a previsão de todo o conjunto de
montagem) m 400 RS 6,00 Rs 2.400,00

L.4.2

Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto.
D¡mensões: 30x30x3Ocm (O objeto deve ser fornecido com a devida
instalação, sendo necessário a previsão de insumos e acessórios para
sua fixação no solo) pç 33 Rs 11s,00 Rs 3.79s,00

t.4.3 Conector de emenda para cabos 2,5mm2 com 2 polos. pç 7L R$ Rs 35s,00

1.4.4

Conector para derivação de cabo 10mm2 para cabo 2,5mm2 com 2
polos. pc 4L RS 6,00 Rs 246,00

1.4.5 Terminal olhal para cabos 2,5mm2 pç 7t Rs 6,00 Rs 426,00
1.5 Condutores Subtotal 14.32
1.5.1 Cabo Multipolar 3 Vias - 3fl10mm2 - tsolação pVC 70"C m 400 RI 10,00 Rs 4.000,00
L.5.2 Cabo Multipolar 2 V¡as - 2#2,5mm2 - tsolação pVC 7O.C m 1000 RI 10,00 Rs 10.000,00
1.s.3 Cabo de cobre nu - 16mm2 m 20 Rs 16,00 Rs 320,00
2. PARQUE MEU CAMPINHO Total {213

2.1 Serviços Prellmlnares Subtotal: Rs 61.2,s0
2.r.t Escavação e reaterro para implantação de caixas e eletrodutos m3 9 Rs ss,00 Rs 49s.00
2.L.2 e recomposição do pavimento em m2 1,5 Rs 60,00
2.1.3 Compactação e recomposição do pavimento em concreto m3 0,0s RI ; 550,00 Rs 27,s0
2.2 Conjunto [umlnárlas Subtotal: Rs 167.200,00

2.2.1

Poste Telecônico para luminária (Modelo 01). Do¡s braços curvos e

curtos com no máximo 6m de altura. Do tipo Engastado ou
Flangeado com todos acessórios, kits de montagem e fixação. (O

objeto deve ser fornecido com a devida instalação, sendo necessár¡o
a previsão de base em concreto e insumos necessários para a fixação
dos Dostesl pç 38 Rs 2.600.00 Rs 98.800,00

2.2.2

Luminária LED (60W). Potência nominal mínima de 50W e máxima de
60W. Tensão bivolt automáticaL27/220V. Fluxo Luminoso mínimo
6600 lúmens. Eficiência luminosa mínima 110lm/W. Temperatura de
cor 5000K. FP superior a 0,92. Tipo Pétala. Com Relé Fotoelétrico
(Fotocélula) para ac¡onamento individual. (O objeto deve ser
fornecido com a devida instalação, sendo necessário a previsão de
todo o conjunto de fixação e montagem) pc 76 Rs 900,00 Rs 68.400,00

2.3 ConJunto Aterramento Subtotal

2.3.L

Haste de aterramento de cobre. O5/8" - 2400mm, alta camada 2S4
microns. (O objeto deve ser fornecido com a devida instalação,
sendo necessár¡o a prev¡são de todo o conjunto de montagem) Þc 40 RS 8o,oo Rs 3.200,00

2.3.2

Conector cabo-haste para haste de aterramento O5/8" e condutor
16mm2 reforçado em bronze. (O objeto deve ser fornecido com a

devida instalação, sendo necessário a previsão de todo o conjunto de
montagem) pç 40 R$ 1s,00 Rs 600.00
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2.3.3

Conector cabo-haste para haste de aterramento 05/8" e condutor
1Omm2 reforçado em bronze. (O objeto deve ser fornecido com a

devida instalação, sendo necessário a previsão de todo o conjunto de
montagem) Þc 40 Rs 1s,00 Rs 600,00

2.3.4

Terminal sapata aperto de pressão para cabo 16mm2 fundido, com
conjunto de parafuso para fixação. (O objeto deve ser fornecido com
a devida instalação, sendo necessário a previsão de todo o conjunto
de montagem) pÇ 40 R5 3,7s RS lso,oo

2.4 lnfraestrutura Subtotal R5 11.814,00

2.4.1

Eletroduto corrugado helicoidal feito em Pol¡etileno de Alta
Densidade (PEAD) - AL7/4". (O objeto deve ser fornecido com a

devida m 100 Rs 6,s0 Rs 6s0,00
2.4.2 Conector de emenda para cabos 2,5mm2 com 2 polos. pç 76 RS 6,00 Rs 4s6,00

2.4.3

Conector para derivação de cabo 10mm2 para cabo 2,5mm2 com 2
polos. pç 38 RS 6,00 Rs 228,00

2.4.4 Terminal olhal para cabos 2,5mm2 pç 76 Rs s,00 R5 380,00

2.4.5

Padrão de medição para iluminação pública, comc aixa de medição
do tipo CNPH (Padrão COPEL), instalada conforme NTC 901115 em
poste da concessionária de energia. Ramal de ligação derivado
diretamente da rede de BT, sendo ele tr¡fásico com condutores de
3#10mm2 isolação 0,7/1kV 70eC PVC e proteção geral de 3x5OA,

conforme NTC 901100. (O objeto deve ser fornecido com a devida
instalação, sendo necessário a previsão de todos os elementos,
acessórios e insumos para a montagem) pc I Rs s.s00.00 Rs s.s00,00

2.4.6

Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto, e fundo
drenante com areia (5cm) e brita ns 2 (10cm). Dimensões:
30x30x30cm (O objeto deve ser fornecido com a devida instalação,
sendo necessário a previsão de insumos e acessórios para sua
fixação no solo) pç 40 Rs 11s,00 Rs 4.600,00

2.s Condutores Subtotal: 15.
2.5.7 Cabo Multipolar 3 Vias - 3#10mm2 - pVC 70'C m 600 9,00 Rs s.400,00
2.s.2 Cabo Multipolar 2 Vias - 2#2,5mm2 - lsolação pVC 70'C m 1200 RS 8,oo R$ 9.600,00
2.5.3 Cabo de cobre nu - 16mm2 m 25 Rs 22,00 550,00
3. ITUMINAçÃO RUAS PROGRAMA FAMftIA PARANAENSE Total (31: R$ 37.t20,00
3.1 ConJunto Lumlnárlas Subtotal i Rs 37.120,00

3.1.1

Braço para iluminação pública - modelo BR-2 (fornecimento e

instalação) unid 32 Rs 210.00 Rs 6.720.00

3.1.2

Luminária t¡po viária LED 60W para ¡luminação pública, mínimo 6.600
lúmens (fornecimento e instalação) unid 32 Rs ss0,00 Rs 30.400,00

RAZÃO SOCIAL: AMG ENGENHARIA EIRELI

CNPJ/MF: 17.681. 193/0001-96

ENDEREçO COMPLETO: RUA MARECHAL HERMES DA FONSECA, 967, CENTRO, RENASCENçA - pR

NOME DO RESPONSAVEL PELA EMPRESA: ALBERTO AFONSO GUOLLO

CPF Ne: 076.427.119-99

RG Nq:8.110.989-3

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias

RENASCENÇA, 20 DE ABRIL DE2022

AMG Assinado de forma
digital por AMG

ENGEN HARIA ENGENHARIA

EIRELI:1 76811 930001
ElRELli17681 s6

6---Oados:2022.04.2010:36:1 1 -03'00'
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Certifico, para os devidos fins, que além das cotações obtidas, foi solicitado

também cotação, porém sem retomo, aos seguintes contatos:

arfasolo@gmail.com

cpcomercio2 I @ gmail.com

comercial4@esblieht.com.br

fi nanceiro.manutencao@eletrobeltrao. com.br

gabriel @ colferai. en g. br

instaladoraciadaeletri ca@ gmail.com

lucasvieirakruger@ gmail. com

Em anexo, segue cópia dos e-mails com as solicitações.

Marmeleiro,25 de abril de 2022.

Civil

,^

\¡/-ww. marmeleiro.pr. gov.br



251041202210i03 Webmail :: Cotaçäo Obra lluminação Marmeleiro

Cotação Obra lluminação Marmeleiro
Setor de Engenharla - Pref. Mun. Marmelelro <engenhar¡a@marmelelro.pr.gov.br>

<cpcomercio2 l @gmail.com>

02-03-2022 1 0:50
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Cotação Obra lluminação Marmeleiro
De Setor de Engenharia - Pref. Mun. Marmeleiro <engenharia@marmeleiro.pr.gov.br>

Para <comercial4@esblight.com.br>

Data 1 1-03-2022 09:43
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2510412022 09:59 Webmail :: Cotação Obra lluminação Marmeleiro

Cotação Obra lluminação Marmeleiro
Setor de Engenhaf¡a - Pref. Mun. Marmelelro <engenharla@marmeleiro.pr.gov.br>

<fìnanceiro.manutencao@eletrobeltrao,com. br>
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Cotação Obra lluminação Marmeleiro

# De Setof de Engenharla - Pref. Mun. Marmelelro <engenharla@marmelelro.pr.gov.br>

ffi Para Gabriel<gabriel@colferal.eng.br>

Data 04-0&2022 09:06
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Cotação Obra lluminação Marmeleiro
De Setor de Engenharia - Pref. Mun. Marmelelro <engenharia@marmeleiro.pr.gov.br>

Para <instaladoraciadaeletrica@gmail,com>

Data 19-04-202209:07
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Cotação Obra lluminação Marmeleiro

:. . Para <lucasvieirakruger@gmail.com>

Dala 22-03.202209:38
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2510412022 10:02 Webmail :: Cotação Obra lluminaçåo Marmeleiro

Cotação Obra lluminação Marmeleiro
De Setor de Engenharia - Pref. Mun. Marmeleiro <engenhar¡aG)marmeleiro.pr.gov.br>

Para Arfasolo <arfasolo@gmail.com>

Data 22-03.2022 09:40
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MUNrcípro DE MARMELEIRot?
ESTADO DO PARANA

Marmeleiro, 03 de junho de2022

De: Pref'eito
Para: - Divisão cle Contabilidade

- Departamento de Finanças
- Controle Interno
- Procuradoria Jurídica
- Comissão Permanente de Licitação

Preliminarmente à autorização solicitada mediante ao requerimento no 03212022, expedido pelo

Diretor do Departamento de Urbanismo, o presente processo deverá tramitar pelos setores competentes

com vistas a:

1 - Indicação de recurso de ordem orçamentáriaparafazer em face de despesa.

2 - A elaboração da minuta do instrumento convocatório da licitação e respectivo instrumento
contratual.

3 - A elaboração de parecer jurídico acerca da escolha da modalidade e do tipo de licitação
adotados, bem como análise do instrumento convocatório e do instrumento contratual do presente

certame,

4 - Ao exame e manifestação acerca do objeto solicitado e da formação de preço nos termos das

recomendações do TCE - PR por parte do controle interno,

Corclialmente,

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Averrida Macali, n' 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E¡nail: licit¡cao(ir)nrarnreleiro.pr. qov. bl' ,/ licitacao02(¿luralnrclcir o,pt, gov. hr' - Telel'one: (4 6) 3 525-8 107 / 8 105



MUNIcíplo DE MARMELEIRO
374

ESTADo oo pennNÁ

Marmeleiro, 03 de junho de2022.

PARECER CONTABIL

Em atenção a solicitação expedida por Vossa Excelência, em data de 03 de junho de 2022, para

verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes

do objeto especificado abaixo, CERTIFICO que:

1. Há recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotações especificadas

abaixo;

I - DADOS DO PROCESSO DE EMPREITADA GLOBAL

II - Plano Plurianual -2.734/2021

III - Lei de Diretrizes Orçamentárïas -2.736/2021

IV - Lei Orçamentária Anual -2,75212021

V - Recursos Orçamentários

Obs. : Saldo orçamentári o em: 03 10612022

VI - Origem dos Recursos Financeiros

Número do Ano: 111 12022

0310612022Data Processo:
Tomada de Preços no 00312022

Objeto do processo: Contratação de empresa para prestação de serviços cle

implantação/execução de iluminação em espaços públicos incluindo mão

de obra e fornecimento do material, atendendo as necessidades do

Departamento de Urbanismo.
Valor Máximo R$ 542.057,78

Saldo
OrçamentárioConta

Orgãol
Unidade

Funcional Programática Elemento de Despesa Fonte

507 1.500.000,00s19 14.01 15.451 0036 1.011 4.4.90.s1.02.06,00

507 - Pública

Respeitosamente, '.)-z/{
di;"fkffiñ[$õî.Ti,oio,Wal

Contador
CRC/PR 07lt52l0-8

CNPJ:
Avenida Macali, no 255, Centro - C.\. Postal 24 - CEP 85.ó15-000
E-nrail: líc itaoaolgÌrcrrïclc.iro, p¡'. sov. br / lic itacad)2(ä)rnurlnclciro. nr. so\'. br' - Telefone: (46) 3525-8 I 07 / 8 105



sç_ 3V
MUNICíPIO DE MARMELEIRO

ESTADo oo peRRNÁ

Marmeleiro,03 de junho de2022.

Exmo. Sr. Prefeito,

Em atenção ao documento expedido por Vossa Excelência, em data de 03 de junho de 2022,

informamos a existência de recursos financeiros para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes

da contratação solicitada pelo Departamento de requerimento que consta nos autos,

sendo que o pagamento será efetuado através da

Contabilidade.

indicada pela Divisão de

Respeitosamente,

Diretor do de Finanças

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: lioitacaol?lhratnlelei¡u. r)r. qov.br' / lioitacao02lâ)¡nan¡crloiro.pr. qov. [r' - Telel'one: (46) 3525-8 107 / I 105
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MUNIC iPIO DE MARMELEIRO
IISTADO OO PAN¡,NÁ

Marmeleiro, 03 de junho de2022

De: Comissão Permanente de Licitação
Para: Controle lntemo

Procuradoria Jurídica

Prezados,

Pelo presente encaminhamos a Vossa Senhoria, minuta do Edital de Licitação na modalidade

Tomada de Preços n.o 00312022 e Minuta Contratrml, nos termos da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993

e suas alterações ou da Lei no 12.462, de 04 de agosto de20ll e sua regulamentação, e demais norrnas

pertinentes à matéria,

Respeitosamente,
(L'^¿eu*
Ricardo Fiori

Presidente da CPL
Portaria 6,597 de 0l 11012021

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-rnail; l icitacaofâ)uralnrelei ¡o.pr.sov.br / licitaoaoO2ø)rrrannc.lei¡ o. Þr. gov. br - Telefonc: (46) 3525-8 1 07 / I 1 05
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ESTADo oo penaNÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREçOS N" 003/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' IIII2O22 _ LIC

t -pnnÂnrgulo:

1.1. O Município de Marmeleiro - Paraná, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito, nos termos da Lei
no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e da Lei 12.462, de 04 de agosto de 2011 e sua
regulamentaçã0, e demais normas pertinentes à mahéia, torna pública a realização de Licitação na
Modalidade TOMADA DE PREçOS do TIPO MENOR PREçO, sob regime de EMPREITADA
GLOBAL a preços fixos e sem reajuste, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços
de implantação/execução de iluminação em espaços públicos incluindo mão de obra e fomecimento do
material, atendendo as necessidades do Departamento de Urbanismo, nas condições fixadas neste Edital e
seus anexos

1.2. Os envelopes A contendo a documentação para habilitação e envelopes B contendo a proposta de
preços dos interessados deverão ser entregues na Avenida Macali, no 255, no Setor de Licitações até o dia
16 de agosto de 2022 às 09:00 horas e a abertura dos mesmos será feita no dia 16 de agosto de 2022 às
09 horas e 30 minutos, na sala de reuniões da Administração localizada no primeiro piso do Paço
Municipal, no endereço: Avenida Macali, n" 255, Centro, Marmeleiro - Paraná, CEP: 85.615-000.

1.3. Não serão consideradas as propostas em atraso

2 - OBJETO:

2.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa
para prestação de serviços de implantação/execução de iluminação em espaços públicos incluindo mão de
obra e fornecimento do material, atendendo as necessidades do Departamento de Urbanismo.

2.1.1. Esta obra seguirá a padrontzação conforme projeto, especifrcações técnicas, memoriais, e demais
documentos que integram este edital, respeitando sempre as noñnas técnicas vigentes.

Preço máxÍmo: R$ 542.057,78 (quinhentos e quarenta e dois mil e cinquenta e sete reais e setenta e oito
centavos).
Garantia de Manutenção de Proposta: R$ 5.420,58 (cinco mil e quatrocentos e vinte reais e cinquenta
e oito centavos).
Prtzo de execução: 90 (noventa) dias.

2.2. A obra será contratada sob o REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, incluindo
fornecimento de mão-de-obra e material, sem reajuste de preços e revisão de quantidades.

2.3. Os valores unitários do material e da mão-de-obra apresentados na planilha que deverá acompanhar a
proposta - (Anexo VIII), não poderão ser superiores aos valores unitários constantes na "Planilha de
serviços, quantitativos e ÿalores" - (Anexo IX), que integra o edital, sob pena de desclassificação.

2,4, Os quantitativos apresentados pela Licitante, na planilha que deverá acompanhar a proposta de preços

- (Anexo VIII), deverão ser iguais aos que constam na"Planilha de serviços, quantitativos e valores" -
(Anexo IX), sob pena de desclassificação.

2.5. Ao executar a obra, a Proponente, além da"Planilha de serviços, quantitativos e valores " - (Anexo
IX), deverá observar: o projeto e o memorial descritivo. Restando dúvidas, o licitador, através do
Departamento de Administração e Planejamento - Setor de Engenharia poderá fornecer esclarecimentos
supletivos aos interessados, através do telefone (46) 3525-8109 ou e-mail
enqenharia(dma rmeleiro.pr. gov.br.

CNPJ: 76.205.6ó51000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitacaolâtnarnrelciro.pr'.sov.br/ lioitacao02aa)marïrclciro.pr.qov.br-Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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2.6. A proponente não poderá arguir omissões, enganos, effos e outros fatores para alterar o preço global
proposto.

2,7, A obra deverá ser executada de acordo com o edital e seus anexos, especialmente o Memorial
Descritivo (Anexo Xr) e o Projeto (Anexo XrI), obedecendo às normas da ABNT.

2.8. Visita técnica

2.8.1. As empresas interessadas que assim o desejarem, poderão realizar Visita Técnica no local onde se
realizarâ a obra descrita no Objeto, através de representante da empresa, visando constatar as condições e
peculiaridades inerentes a sua execução.

2.8.1.1. Se optar pela visita técnica, esta deverá ser realizada, improrrogavelmente, até o dia 10 de agosto
de2022 (Modelo - Anexo V-a).

2.8.2. As empresas também poderão declarar formalmente, em formulário próprio (papel timbrado), que
ontaram pela não realização da vistoria do local da obra, assumindo todo e qualquer risco por esta
decisão e responsabilizando-se pelas situações supervenientes, além de prestar o compromisso de
fielmente executar os serviços nos termos do Edital, do Projeto Básico e dos demais anexos que
compõem o presente processo licitatório. A declaração deverá ser assinada pelo responsável legal da
empresa (Modelo - Anexo V-b).

2.8.3. O Atestado de Visita Técnica ou a Declaração de Dispensa de Visita Técnica deverão ser juntados à
Documentação de Habilitação, nos termos do lnciso III do Artigo 30, da Lei 8.666/93.

3 - CONDrçOES PARA pARTrCrpAçÃO NA LTCTTAÇÃO:

3.1. Poderão participar da presente licitação, os interessados devidamente inscritos no Cadastro de
Fornecedores do Município de Marmeleiro, com Certificado fornecido pela mesma, U@
equivalente no âmbito Estadual ou Federal, válido na data de abertura da presente licitação, o qual
deverá ser apresentado juntamente com sua documentação para habilitação quando da abertura dos
envelopes A e B. Conforme a Lei no 8.666 (BRASIL, 1993, art.22) "Tomada de preços é a modalidade
de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas
para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a
necessária qualificação".

3.2. A participação nesta Licitação implica na aceitação integral e irrestrita das condições estabelecidas
neste Edital.

3.3. Está impedido(a) de participar da licitação:

a) Pessoa fisica;
b) Empresas estrangeiras que não fi.rncionem no País;
c) Empresa em regime de consórcio;
d) lnteressados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e

liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
e) Empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a Administração Pública, direta ou

indireta, Federal, Estadual ou Municipal;
Ð Que mantém, direta ou indiretamente, sociedade ou participação com servidor ou dirigente ligado ao

govemo municipal, ou qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, financeira ou trabalhista, ou
ainda, parentesco em linha direta ou colateral, até terceiro grau, com agente público que exerça cargo
em comissão, ou membros da comissão licitante, ou pregoeira ou servidor lotado nos órgãos
encarregados da contratação;
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g) O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa fisica oujurídica;
h) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo

ou da qual o autor do projeto seja clirigente, gerente, acionista ou detentor cle mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;

i) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
j) Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo as sanções

previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei n'8,666193.

3.4. Empresa que faz parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro pode apresentar somente uma

única proposta, sob pena de rejeição de todas.

4 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES A e B, e DA CARTA DE
CREDENCIAMENTO:

4.1. Os envelopes A e B, contendo respectivamente a documentação para habilitação e proposta de

preços, deverão ser entregues na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, devidamente
fechados, constando na face os seguintes dizeres:

A) PREFEITURA MI]NICIPAL DE MARMELEIRO
EDTTAL DE LTCTTAçÃO MODALTDADE TOMADA DE PREçOS N" 003/2022

ENVELOPE A - DOCT.TMENTOS PARA HABILTTAçÃO
PROPONENTE: (NOME DA EMPRESA)

CNPJ

B) PREFEITT]RA MI]NICIPAL DE MARMELEIRO
EDITAL DE LICITAçÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N" 003/2022

ENVELOPE B - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: (NOME DA EMPRESA)

CNPJ

4,2. Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento licitatório, deverá
formalizar uma Carta de Credenciamento, conforme (Anexo I), a qual deverá ser entregue à Comissão
Permanente de Licitações na data e horário de abertura dos envelopes A e B.

4.3. A não apresentação da Carta de Credenciamento, ou a incorreção deste, não inabilitará a licitante,
mas impedirá o representante de manifestar-se ou responder por aquela.

5 - DOCUMENTOS REFERENTE À HABTLTTAÇÃO - ENVELOPE A:

5.1. Os documentos necessários à habilitação poclerão ser apresentados em original, cópia autenticada (em
tabelião de notas ou pela Comissão de Licitação na sessão de recebimento das propostas em confronto
com o original), ou publicação em órgão de imprensa e deverão estar com prazo de validade em vigor.

5.1.1. Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será aceito desde que a
data de emissão não seja anterior a 60 (sessenta) dias da data limite para o recebimento das propostas. As
folhas deverão, preferencialmente, estar numeradas em ordem crescente e rubricadas pela proponente,

MUNICIPIO DE MARMELEIRO

5.2. Deverão estar inseridos no invólucro o'4", devidamente fechado e inviolado, os documentos abaixo
relacionados, em uma via, ordenado em um volume distinto. As folhas deverão, preferencialmente, ser do

tamanho A-4 e a de rosto deverá conter a mesma indicação do f¡n¡ÓlUCRO "A".

5.2.1. QUANTO A HABTLTTAÇÃO .nnÍDICA:
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Certificado de cadastro de fornecedor emitido pela Prefeitura Municipal de Marmeleiro, ou outro
equivalente no âmbito Estadual ou Federal em vígência na data limite estabelecida para o

recebimento das propostas;
Registro Comercial, junto ao órgão competente, no caso de empresa individual;
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registraclo no órgão
competente, para as sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de

documentos de eleição de seus administradores;
lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de diretoria em

exercício;
Decreto ou autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorização paru funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir;
Em se tratando de Microempreendor Individual MEI, Certificado da Condição do

Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma de resolução CGSM no 16 de 2009, cuja
aceitação ficará condicionada a verificação da autenticidade no site

www.portalcloe4rpreendedor.ggy.hf .

5.2.2. REGULARIDADE F'ISCAL E TRÁ.BALHISTA:

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Tributos e

Contribuições Municipais) ;

Prova de regularidade para com a Fazenda T'stadual do domicílio ou sede do licitante, relativa
aos tributos relacionados com o objeto licitado;
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão
Conjunta de Tìéhitos relativos a Tributos Federais e n Tlívida Ativa da União, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, em vigência,
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei, a ser

emitida pela Caixa Econômica Federal - CEF;
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mecliante a

apresentação de , nos termos da Lei no

12.440, de 07 de julho de 201 1.

s.2.3. RELATTVO À qUnlmrCAçÃO ECONÔMrCA - FINANCEIRA:

b)

)c

d)

e)

a)

b)

c)

d)

Ð

e)

Ð

5.2.3.I. Certidão negativa de pedido de falência ou recuperacão judicial ou extrajudicial, expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente àmatnz e, quando for o caso, igualmente da filial
licitante, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública desta TOMADA DE
PREÇOS, se outro prazo não constar do documento.

5.2.3.2 Balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social da empresa

Licitante, já exigíveis e apresentados na forma <la Lei, que comprovem a boa situação financeira da

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados pelos

índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.

5.2.3.2.1, Serão aceitos, na forma da Lei, o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis assim

apresentados:
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forma da Legislação em vigor, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de

Encerramento; ou

empresas licitantes que utilizarem o Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, instituído
pelo Decreto Federal N" 6.022, de22 dejaneiro de2007, que possibilite a aferição da situação

financeira da empresa compatível com a escrituração convencional acima.

Em caso de impossibilidade da apresentação das Demonstrações Contábeis do último exercício
social, serão aceitas as do exercício imediatamente anterior, mas somentepara as licitações cuja data de

abertura ocorrer até:

a) O último dia do primeiro quadrimestre do exercício atual para aquelas empresas desobrigadas ao

SPED Contábil;
b) O último dia útil do mês de maio do exercício atual para as empresas obrigadas ao SPED

Contábil.

Quando for apresentado o original do Diário, para cotejo pela Comissão de Licitação, frca

dispensada a inclusão na documentação dos seus termos de abertura e de encerramento do livro em
questão.

5.2,3.2.2. As empresas Licitantes com menos de 01 (um) exercício financeiro de atividade, devem
apresentar o Balanço de Abertura ou o riltimo Balanço Patrimonial levantado, assinados pelo responsável
pela empresa, e por profissional de contabilidacle habilitado e devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.

5.2.3.3. Prova de capacidade financeira conforme Anexo XV, calculados com base nas demonstrações
contábeis do último exercício social, demonstradas pela obtenção dos Índices de Liquidez geral (LG),
Liquidez corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação da fórmula estabelecida abaixo:

¡6 = (AC + ARLP) / (PC + PNC)

yç: (AC / pC)

56: (AC + ANC) / (PC + PNC)

Sendo:

AC - Ativo Circulante; PC - Passivo Circulante; ANC - Ativo Não Circulante; PNC - Passivo Não
Circulante; ARLP - Ativo Realizável a Longo Prazo,

A comprovação da boa situação financeira da empresa Licitante, de que trata este item, será
demonstrada com índices maiores ou igual a 1,0 (um vírgula zero), resultante da aplicação das fórmulas
estabelecidas. A empresa Licitante que apresentar índices menores de 1,0 (um vírgula zero), a partir da
fórmula apresentada poderá ser considerada inabilitada pelo Licitador/Contratante.

5 .2.3.4. Recibo ou guia de depósito , Carta de Fiança ou Apólice de Seguro Garantia, comprovando a

garantia de manutenção da proposta, no valor de l% do valor estimado da contratação, sendo R$ 5,420,58
(cinco mil e quatrocentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos), conforme item 2 do presente edital,

5.2,3.4.1. Em se tratando de depósito em espécie ou cheque visado ou bancário, deverá ser apresentado
juntamente com a documentação o recibo ou guia de depósito, comprovando o recolhimento do montante
na Tesouraria do Licitador.
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5.2,3.4.2. Em se tratando de Carta de Fiança ou Apólice de Seguro Garantia, esta deverá ser apresentada
juntamente com a documentação.

s.2.4. RELATTvo À qualmlcaçÃo tÉcNlca:

a) Atestado(s) e/ou declaração(ões), em nome da proponente, expedido(s) por pessoa jurídica de

direito público ou privado, de execução de serviços de instalação e manutenção de luminárias
para iluminação pública em LED ou obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional

equivalente ou superior às solicitadas, e em quantidade igual ou superior ao do objeto do presente

edital;

b) Declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela execução da obra

até o seu recebimento definitivo pelo licitador (Anexo VII). O mesmo não poderá ser substituído
sem expressa autorização do Contratante. É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um
mesmo técnico como responsável técnico por mais de uma proponente;

c) Certificado de Acervo Técnico Profissional - CAT do responsável técnico indicado, emitido(s)
pelo conselho de classe, de execução de serviços de instalação e manutenção de luminárias para

iluminação pública em LED ou obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior ao solicitado;

d) Comprovação do vínculo empregatício entre o responsável técnico, elencado no subitem 5,2.4
alínea "b", o a proponente, mediante registro em Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação

de Serviços devidamente autenticado. Para dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação
poderá ser feita através da cópia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato
social;

e) Comprovação de registro no CREA, CAU e /ou CFT, através de certidão do Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia - CREA, Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU e/ou
Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT, do responsável técnico elencado no subitem
5.2.4. alinea"b"'

Ð Comprovação de registro no CREA, CAU e /ou CFT, através de certidão do Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia - CREA, Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU e/ou
Conselho Federal dos Técnicos lndustriais - CFT, da Proponente;

g) Declaração de Trabalhador(es) Capacitado(s) (NR-10 e NR-35), durante a execução do objeto
licitado; (Anexo XVIÐ

h) Declaração do proponente de possuir os equipamentos e máquinas apropriados para execução dos

serviços solicitados; (Anexo XVilI)

i) Declaração de Visita e/ou Declaração de Dispensa de visita técnica (Anexo V).

s.2.s. DECLARAçÕES:

a) Declaração de que a empresa tomou conhecimentos de todas as informações e condições

estabelecidas no edital (Anexo IV);
b) Declaração de Responsabilidade (Ancxo XIÐ;
c) Declaração Unificada (Anexo II).

5.2.6. DOCUMENTOS FACULTATIVOS :
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a) Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo XII| .

5.2.6.1. A empresa interessada no exercício dos direitos dispostos na Lei Complementar no 12312006, de

1411212006, alterada pela Lei n' 74712014, de 07/0812014, deverá apresentar iuntamente com a

documentacão de habilitacão. no envelone 'r4". a Declaracão de Microempresa ou Empresa de

Pequeno Porte ou MEI (Micro Emnresa Individual), assinada pelo proprietário da empresa,

expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, exceto para MEI (Micro Empresa

lndividual), em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública desta TOMADA DE
PREÇOS, se outro prazo náo constar do documento,

b) Termo de Renúncia (Anexo III)

5.2.6.2. A empresa interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisão da Comissão de

Licitação quanto à habilitação, deverá apresentar o respectivo documento nos exatos termos do Anexo
III, o qual deverá ser entregue juntamente com a documentação de habilitação,

Nota 1: Os documentos especificados acima (item 5.2.6), ainda que apresentados de forma irregular ou

em desconformidade com o exigido no edital, não será motivo de inabilitação da empresa licitante
respectiva, ficando tão somente prejudicado o direito a ser exercido.

5.3. Disposições gerais referentes aos documentos exigidos para participação:

5.3.1. Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade e poderão ser

apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada, legalmente reconhecida, desde
que legíveis.

5.3.2. Serão aceitas certidões negativas de débito extraídas da intemet, desde que apresentadas em via
original.

5.3.3, No caso de existirem, dentro do invólucro "4", cópia(s) de documento(s) sem autenticação, a
Comissão de Licitação poderá autenticá-las, desde que sejam apresentados os originais na própria sessão

de recebimento dos invólucros (rA" 
e r(8".

6 - PROPOSTA DE PREçOS - ENVELOPE B:

6.1. CARTA PROPOSTA DE PREçOS (Anexo VIII):

6.1.1. Deverá ser apresentada uma carta proposta de preços (Anexo VIII), impressa com tinta indelével,
sem rasuras e entrelinhas. A proposta deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste
Edital e seus anexos e conter:

a) Razão social, endereço completo, telefone, e-mail, etc., e o CNPJ da proponente;
b) Nome, RG e assinatura do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva

assinatura;
c) Data;
d) Preço global do objeto, em moeda brasileira corrente, grifado em algarismos e por extenso, com

indicação do valor da mão-de-obra e material, separadamente;
e) Prazo de execução do objeto;

Ð Prazo de validade da proposta, que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias e será contado a

partir da data da entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o dia do vencimento. Em caso de omissão, será considerado aceito o prazo de 60 (sessenta)

dias.
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6.2. PLANILITA oRÇ¿,unNrÁnrA (Anexo IX):

6.2.1. Deverá ser apresentada uma planilha orçamentária (Anexo IX) impressa sem rasuras e entrelinhas e

deverá conter:

a) Razão social, endereço completo, telefone, e-mail, etc., e o CNPJ da proponente;
b) Nome, RG e assinatura do responsável legal pela Empresa;
c) Nome, RG, número do registro no órgão de classe e assinatura do responsável técnico;
d) Município e Data;
e) Discriminação do objeto e dos serviços, unidacles de medida, quantidades, preços unitários,

preços parciais, preços subtotais e preço global, com no máximo duas casas após a vírgula;

6.2.2. Quanto ao item cotado, obrigatoriamente estarão incluídos todos os custos com a mão-de-obra
especializada, ferramentas, equipamentos, instalações provisórias necessárias, bem como os encargos

sociais, fiscais, comerciais, administrativos, lucros e quaisquer despesas de tributos incidentes sobre os

serviços, não se admitindo qualquer adicional.

6.3. COMPOSIçÃO ANALÍTICA DO BDI (Anexo XVI):

6.3.1. Deverá ser apresentado o detalhamento do índice do BDI (Anexo XVI) utilizado pela empresa,
obedecendo ao que recomenda o acórdão do TCU - 262212013, constando o nome, número do RG e
assinatura do responsável legal pela empresa, bem como o nome, nrînero do registro no órgão de classe e

assinatura do responsável técnico,

6.4. CRONOGRAMA FÍSICO-FrNA¡ICETRO GLOBAL (Anexo X):

6.4.1. Deverá ser apresentado um cronograma físico-fìnanceiro (Anexo X), devidamente preenchido com
o respectivo equilíbrio fisico-financeiro constando o nome, número do RG e assinatura do responsável
legal pela empresa, bem como o nome, núme¡o do registro no órgão de classe e assinatura do responsável
técnico.

7 - GARANTIA DE MANUTENçÃO DA PROPOSTA, GARANTIA DE EXECUÇÃO E
GARA¡ITIA ADICIONAL:

7.l,Para participar da licitação, a proponente deverá depositar como garantia de manutenção da proposta
a importância de R$ 5.420,58 (cinco mil e quatrocentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos).

7.2, O recolhimento da garantia de manutenção da proposta obedecerá ao contido na Legislação em vigor.

7,3, A garantia de manutenção poderá ser efetuada mediante:

7.3.1. Depósito bancario em espécie identificado ao licitador, na conta:

Banco do Brasil
Agência: 2282-9

Conta corrente: 23249-l

7.3,2, Carta de fiança bancária, sendo obrigatório que o prazo de validade da mesma seja, no mínimo,
igual a 90 (noventa) dias a partir da data limite estabelecicla para o recebimento das propostas pela
Comissão de Licitação, incluindo a renúncia ao beneficio de ordem.

7.3.2.1. A carta de fiança bancâria deverá garantir a manutenção da documentação do invólucro "A" -
habilitação preliminar e invólucro 16B" - proposta, até a data da adjudicação.
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7.3.3. Seguro-garantia de manutenção em apólice nominal ao Licitaclor e emitido por seguradora

brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo obrigatório que o prazo de validade seja, no mínimo,
igual a 90 (noventa) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela
Comissão de Licitação.

7.3.3.1. O seguro-garantia de manutenção deverá garantir a manutenção da documentação do invólucro
((4" 

- habilitação preliminar e invólucro c(8" - proposta, até a data da adjudicação.

7.4, A garantia de manutenção da proposta oferecida pelo Adjudica|ârio, serJhe-á devolvida quando o

termo de contrato de empreitada for firmado e a garantia de execução for aceita. A garantia de

manutenção de proposta das proponentes classificadas em segundo e terceiro lugar serão devolvidas,
mediante solicitação expressa da proponente, dentro de trinta dias seguintes à celebração do termo de

contrato com a proponente vencedora. A garantia de manutenção da proposta das demais proponentes

será devolvida, mediante solicitação expressa das proponentes, dentro dos cinco dias seguintes à clata de

adjudicação.

7.5. O valor da garcnlia de execução será obtido pela aplicação do índice de 5% (cinco por cento) sobre o

valor contratual acrescido de garantia adicional, se houver.

7,6, Aproponente vencedora, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada, deverá, sob pena

de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da garantia de execução e da

garantia adicional, se houver. O recolhimento da garantia de execução e da garantia adicional poderá ser

efetuada nas seguintes modalidades:

7.6.1. Depósito bancário em espécie identificado ao licitador, na conta:

Banco do Brasil
Agêncía: 2282-9

Conto corrente: 23249-I

7.6.2. Carta de fiança bancâria, sendo obrigatório que o prazo de validade da mesma seja, no mínimo,
igual ao prazo de execução do objeto do contrato acrescido de 90 (noventa) dias, incluindo cláusula de
renúncia ao beneficio de ordem.

7.6.3. Seguro-garantia em apólice nominal ao Licitador e emitido por seguradora brasileira ou autorizada
a funcionar no Brasil, sendo obrigatório que o prazo de validade seja, no mínimo igual ao prazo de
execução do objeto do contrato acrescido de 90 (noventa) dias.

7,7, Se ocorrer majoração do valor contratual o valor da garantia de execução será acrescido pela
aplicação de 5o/o (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do valor
contratual, poderá a Contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar.

7.8. O recolhimento da garantia cle execução e sua restituição obedecerá ao contido na Legislação em
vigor.

7.9. A proponente perderá a garantia de manutenção da proposta quando:

a) Retirar sua proposta antes da conclusão da licitação;
b) Ser-lhe adjudicado o contrato e não proceda, dentro do prazo estipulado a:

- à assinatura do Contrato;
- ao recolhimento da garantia adicional, quando houver, e/ou a garantia de execução requerida

7.10. A Contratada perderá a garantia de execução e a garantia adicional quando for o caso, quando
a) Da inadimplência das obrigações e/ou rescisão do termo de contrato de empreitada;
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b) Quando do não recebimento definitivo da obra.

7.11. A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que dela
restar, dar-se-á mediante:

a) Recebimento definitivo da obra;
b) Apresentação da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto

contratado concluído;
c) Comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica. As

despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto deste edital, são de
inteira responsabilidade da Contratada.

I - DTSPOSTÇOES REFERENTES À PROPOSTA DE pREÇOS:

8.1. A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como evidência de que a
proponente examinou completamente os projetos, as especificações e demais documentos, que os
comparou entre si, que obteve as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso e que os
documentos da licitação lhe permitiram preparar uma proposta de preços completa e satisfatória.

8.2. Deverão estar incluídos nos preços unitários: materiais, equipamentos, aparelhos, ferramentas,
instrumentos, materiais de consumo, mão-de-obra, dissídios coletivos, seguos em geral, encargos de
legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio do trabalho, hospedagem, locomoções, tributos,
administração, lucro e quaisquer outras despesas necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas
essenciais à execução da obra.

8.3. Fica entendido que os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos os
documentos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um e se
omita em outro, será considerado especificado e válido.

9 - Do RECEBIMENTO Dos INvÓLUcRos *A, (DOCUMENTAçÄ,o) E .,9', (pRoposrAs)

9.1. Os invólucros c6A" e "B" de cada proponente, deverão ser entregues até o dia 16 de agosto de2022,
até às 09:00 horas, na sede do Licitador, na Avenida Macali, no 255, no Serviço de Protocolo e
Expediente ou à Comissão de Licitação, sendo que a abertura dos mesmos será feita no dia 16 de agosto
de2022 ás 09 horas e 30 minutos, junto a sala de reuniões da Administração junto ao Paço Municipal.

9.2. Se no dia previsto não houver expediente no município de Marmeleiro, transfere-se a sessão de
entrega e abertura dos invólucros para o primeiro dia útil que se seguir, mantendo-se o mesmo horário.

9.3. No local, dia e hora fixados neste edital, a Comissão de Licitação receberá os envelopes A e B,
fechados e inviolados, de cada proponente. Rubricará, juntamente com os representantes que assim o
desejarem, os envelopes B que contém as propostas de preços e procederá à abertura dos envelopes A que
contém a documentação de habilitação que será submetida ao exame da Comissão de Licitação e das
proponentes interessadas.

9.4. Juntamente com o recebimento dos envelopes A e B o representante da proponente, se não for
membro integrante da diretoria e querendo participar ativamente (com poderes legais para representar a
proponente) da sessão, deverá apresentar à Comissão de Licitação a credencial (Anexo I), ou através de
procuração passada em cartório. A credencial é documento avulso e não deve estar inserida em nenhum
dos envelopes.

9.5. Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma proponente.

9.6. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação ou substituição de documentos
exigidos e não inseridos nos envelopes Ä e B, ressalvados os enos e omissões sanáveis. No entanto, é

CNPJ: 76.205.665/0001 -0 I
Avenída Macali, n" 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85,615-000
E-mail: licitacao(Arnarnreleirn.n¡'.qov.br/ licitacao02làma¡mcleiro.pr.gov.br-Telefone: (46) 3525-8107 / 8105



1U
MUN rcípro DE N/ARMELEIRo

ESTADo oo peReNÁ

facultado à Comissão de Licitação realizar diligências clestinadas a esclarecer a instrução do processo

licitatório em qualquer fase da licitação, solicitar informações ou esclarecimentos complementares que
julgar necessários, bem como, solicitar o original de documento da proponente, devendo a meslna
apresentá-lo num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do recebimento da solicitação.

9.7. Após a rubrica dos documentos, a Comissão de Licitação oportunizará aos representantes presentes a

possibilidade de analisar a documentação de habilitação dos demais proponentes, que poderão impugnar
algum documento apresentado em desacordo com o edital, Não havendo manifestação por parte dos

proponentes a Comissão encerrará a sessão informando que o resultado do julgamento da habilitação será

encaminhado aos interessados pelos meios usuais de comunicação (edital, e-mail, publicação na imprensa
oficial).

9.8. Será lavrada ata circunstanciada da reunião, que registrará as impugnações, observações e demais

ocorrências, e será assinada pela Comissão de Licitação e pelas proponentes presentes que assim o

desejarem.

9.9. Será inabilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido, exceto o termo
de renuncia, desde que a informação que nele deveria estar contida, certificada ou atestada não puder ser
suprida por outro documento apresentado ou estar disponível em site oficial. Não serão aceitos protocolos
em substituição a documentos.

9.10. A ausência de assinatura em documento emitido pela proponente poderá ser suprida se o
representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratiftcar o ato, devendo tal fato ser
registrado em ata.

9.11. Serão aceitas as certidões em original, cópia autenticada ou obtidas pela Internet, dentro do prazo de
validade, sujeitando-as às verificações, caso necessário, No caso de clivergência entre os dados constantes
da certidão apresentada e os dados constantes da verificação, prevalecerá esta, Não serão aceitos
protocolos em substituição a documentos.

9.12. Se todas as proponentes forem inabilitadas, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 8 (oito)
dias úteis para apresentação de nova documentação.

9.13. A partir da divulgação do resultado do julgamento as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias
úteis para interposição de recurso, se assim o clesejarem, observando-se o disposto no Artigo n" 109 da
Lei Federal n' 8,666193 e suas alterações. Não havendo recnrsos, ou definitivamente julgados, a

Comissão comunicará às proponentes a data da sessão de abertura dos envelopes no 2, através dos meios
usuais de comunicação (edital, e-mail, publicação na imprensa oficial).

9.14. Caso a Comissão de Licitação conclua o exame clos documentos de habilitação na própria sessão,
anunciará o respectivo resultado. Se todas as participantes renunciarem ao ptazo para interposição de
recurso, quanto à fase de habilitação preliminar, mediante manifestação expressa a constar na respectiva
ata que deverá ser assinada por todas as proponentes e procederá à abertura dos envelopes no 2 das
proponentes habilitadas.

10 - ABERTURA DO ENVELOPE B - PROPOSTA DE PREÇOS:

10.1. Na data flrxada para a reunião de abertura dos envelopes B, a Comissão de Licitação devolverá à

proponente não habilitada o respectivo envelope B, fechado e inviolado. Caso a proponente não habilitada
não se fizer representar neste ato o envelope B será devolvido, através dos meios convencionais, após a
homologação da licitação.

10.2. A Comissão de Licitação procederá à abertura dos envelopes B das proponentes habilitadas,
examinará a documentação apresentada, lendo em voz alta o nome da proponente, o objeto, o preço
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global, o prazo de execução e o prazo de valiclacle de cada proposta clue serão rubricadas pela Comissão

de Licitação e pelos representantes das proponentes presentes que assim o desejarem.

10.3. Da reunião de abertura dos envelopes no 2 será lavrada ata circunstanciada que será assinada pela

Comissão de Licitação e representantes das empresas proponentes presentes.

10.4. O critério a ser utilizado no jtrlgamento das propostas será o menor preço global analisado, desde

que cumprido o exigido no edital. A Comissão de Licitação poderá relevar, numa proposta, qualquer

informalidade, não harmonização ou irregularidade de natureza secundária, formal que não constitua um
desvio significativo, desde que não prejudique ou afete a classificação relativa de qualquer outra

proponente.

10.5. A ausência de assinatura na proposta, planilha ou cronograma fisico-financeiro poderá ser suprida se

o representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato ser

registrado em ata.

10.6. A Comissão de Licitação fará a conferência da proposta de preços e planilha de serviços

Constatado erro aritmético ou de anotação no preenchimento serão efetuadas as deviclas correções.

10.7. No caso de haver divergência entre o preço grafado em algarismos e o grafado por extenso,

prevalecerá o último a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um elro grosseiro e óbvio,
ou aínda, na omissão de um desses valores (algarismo ou extenso) a proposta será válida desde que não

haja dúviclas sobre o preço apresentado.

10.8. Se existir diferença entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecerá esta.

10.9. Se existir erro aritmético na multiplicação da quantidade pelo preço unitário, o preço unitário
prevalecerá a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um eITo grosseiro e óbvio no preço

unitário. Neste caso, o preço parcial cotado prevalecerá e o preço unitário será corrigido.

10.10. Nos casos em que houver diferença entre o preço global indicado na planilha de serviços e o preço
global analisado, prevalecerá este.

10.11. A Comissão de Licitaçáo farâ a conferência do cronograma físico-financeiro e procederá a

correção se constatado etro, desequilíbrio físico-financeiro e/ou a necessidade de ajuste face o contido no
item 2.2. A simples correção de erro, desequilíbrio físico-financeiro e/ou de ajuste não acanetarâ a

desclassificação da mesma.

10.12. Será desclassificada a proposta:

Elaborada em desacordo com o presente edital;
Cujo valor global analisado for superior ao estabelecido no item 2.1;

Que proponha qualquer oferta de vantagens não previstas no edital;

Que apresentar preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;

Que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

10.13. Consideram-se inexequíveis as propostas cujos preços globais analisados sejam inferiores a 70%o

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos preços globais analisados, das propostas superiores a 50Yo (cinquenta por
cento) do preço orçado pelo licitador, ou

b) Preço global orçado pelo licitador.
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10.14. Se todas as propostas de preços forem desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá ftxar o
prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova proposta de preços.

10.15. Ocorrendo empate no preço global analisado entre duas ou mais propostas de preços, a Comissão

de Licitação procederá ao sorteio em sessão pública, para se conhecer a ordem de classificação.

10.16. A classificação das propostas será comunicada às proponentes através dos meios usuais de

comunicação (edital, e-mail e publicação na imprensa oficial). A partir da divulgação do resultado do
julgamento as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o

desejarem, observando-se o disposto no Artigo no 109 da Lei Federal n" 8,666193 e suas alterações,

10.17. Não havendo recursos, ou definitivamente julgados, será declarado o vencedor.

11 - DA COMPROVAçÃO DA REGTTLARTDADE FTSCAL E DO DTRETTO DE PREFERÊNCIA
DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LC n" 12312006)z

11.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida
para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal (item 5.2,2), mesmo que apresente alguma
restrição, neste caso sendo habilitadas sob condição.

11.2. Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as microempresas e

empresas de pequeno porte.

11.3. Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas por microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 10% superiores à proposta de menor preço classificada, desde que esta

não tenha sido apresentada por outra microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.4. Oconendo o empate acima descrito, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada poderá apresentar nova proposta de preço inferior à menor proposta classificada, na própria
sessão se presente o representante com poder para ofertar nova proposta ou no prazo de 24 horas se não
estiver presente. Uma vez apresentada nova proposta em valor inferior será considerada vencedora do
certame e adjudicado o objeto em seu favor.

11.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte ser declarada venceclora do certame e
havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á concedido prazo de 05
(cinco) clias úteis, prorrogáveis por igual período a critério do licitador, pala aregularizaçáo da restrição e

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos cle negativa.

11.6. As certidões deverão ser entregues à comissão de licitação dentro do prazo acima, para efeito de
posterior assinatura de contrato, sob pena de decair o direito à contratação da proponente e aplicação das

sanções previstas no art. 8l ao Art. 87 da Lei 8.666193.

11.7. Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade fiscal da proponente a Comissão de
Licitação decidirá quanto à habilitação final cla mesma, que será comunicada às proponentes através dos
meios usuais de comunicação (edital, e-mail e publicação na imprensa oficial). A partir da divulgação do
resultado do julgamento as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de

recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Artigo n" 109 da Lei Federal n" 8.666193 e

suas alterações.

11.8. Caso a proponente vencedora não apresente os documentos exigidos no item I 1.5, ou não ocorrendo
à contratação ou a apresentação de nova proposta de preços pela microempresa ou empresa de pequeno

porte melhor classificada, serão convocadas as microempresas e empresas de pequeno porte
remanescentes que se enquadremna hipótese do item 11.3, segundo a ordem de classificação,
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11.9. Na hipótese de não contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos dos itens
anteriores, o objeto será adjudicado em favor da proposta de menor preço originalmente vencedora do
certame.

12 - DOS PRAZOS:

12,1. O prazo de vigência do presente Contrato será cle 12 (doze) meses, contados da data cla assinatura,

podendo ser aditivado desde clue Administração, órgão repassador dos recursos, autonze previamente,

12,2, A obra deverá ser entregue inteiramente concluída em condições de aceitação e utilização, no prazo

de 90 (noventa) dias contados da emissão da ordem de serviços pelo Licitador.

13 - ADJUDTCAÇÂ.O E CONTRATAÇÃO:

13.1. A execução da obra dar-se-á mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado entre o
licitador e a proponente vencedora da licitação.

L3.2. A proponente vencedora será convocadapara assinar o termo de Contrato de Empleitada (Anexo
VI), dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito de contratação e
sujeitando-se às penalidades previstas em lei.

13.3. A proponente vencedora deverá apresentar para celebração do contrato, quitação de débito junto ao

órgão de classe, ou visto, quando a empresa não tiver sede no Estado do Paraná. Se a proponente
vencedora for estrangeira com sede no Exterior, deverá apresentar, para celebração do contrato, o registro
e quitação de débitojunto ao órgão de classe no Paraná.

13.4. No ato da assinatura do contrato, o licitante vencedor deverá entregar os seguintes documentos, para

análise:

13.4.1. Comprovante de registro ou visto no Conselho de Classe pertinente, caso o documento
apresentado na fase de licitação tenha sido emitido por outro Estado.

13.4.2, Cópia da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou outro documento equivalente,
devidamente recolhido(a) e assinado(a) pelo prof,rssional, o(a) qual ficará arquivado(a), juntamente com
os demais documentos referentes a esta contratação.

13.4.3. Relação nominal do(s) trabalhador(es) capacitado(s) para o desempenho das funções afetas a
Tomada de Preços (NRl0 e NR35), com o(s) respectivo(s) certificado(s) atualizado(s) de conclusão do(s)
curso(s) de qualificação, bem como demonstrar a disponibilidade de equipamentos apropriados de
proteção ao desempenho dos serviços.

13.4.3.1. Sendo utilizado equipamento(s) de guindar para elevação de pessoas, deverá ser comprovado
também o curso de qualificação atualizado da NR 12.

13.5. O(s) curso(s) de qualificação de Eletricista de Construção, Manutenção e Operação de Iluminação
Pública (NRl0, NR35 e NRl2), deverão ter sido ministrados por instituições educacionais credenciadas
junto ao Ministério da Educação e Cultura - MEC e/ou Serviço Nacional da Indústria - SENAI.

13.5.1. O(s) curso(s) citados no subitem anterior são clestinados à capacitação dos trabalhadores para o
desempenho das funções afetas a Tomada de Preços e poderão ser ministrados pelo Engenheiro
Responsável Técnico com registro em Conselho de Classe ou por qualquer profissional também
qualificado com Registro em Conselho cle Classe, descle que qualificados por instituições educacionais
credenciadas junto ao Ministério da Educação e Cultura - MEC e/ou Serviço Nacional da lndústria -
SENAI.
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13.6. Caso a proponente classificada em primeiro lugar deixar de atender qualquer das exigências
previstas neste certame, sua proposta será desclassificada, sendo convocada a licitante remanescente, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até que todas as exigências estipuladas sejam aceitas pela

Administração, sem prejuízo da aplicação clas sanções previstas neste Edital e na legislação.

ßJ, É facultado ao licitador, quando a convocada não assinar o termo de Contrato, convocar as

proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual ptazo e nas mesmas

condições propostas pelo primeiro classificado, ou solicitar a revogação da presente licitação
independentemente da cominação prevista no Art, 8l da Lei no 8.666/93.

14 - DOS RECI]RSOS:

14.1. O prazo para impugnação do Edital deverá respeitar o disposto no artigo 4l daLei n' 8.666193

14.2. Às Licitantes é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art. 109, da Lei no

8.666193, o qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos.

ls - DA CONTRATAÇÃO:

15.1. A execução dar-se-á mediante Contrato a ser firmado entre o Licitador e a Licitante declarada
vencedora desta licitação.

15.2. A Licitante declarada vencedora da licitação será convocacla para assinatura do Contrato, pelo
Departamento de Urbanismo.

15.3. A assinatura do Contrato deverá ocorrer após a publicação da homologação da Licitação pelo
Prefeito Municipal.

15.4. Caso a Licitante declarada vencedora, sem justo motivo, se recuse a firmar Contrato, ou não
compareça quando convocada para tanto, ou ainda, não atenda as condições previstas neste edital, o
Licitador considerará exercida a ren{rncia tácita do direito de contratar da Licitante e não honrada a

proposta, independentemente de qualquer formalização.

15.5. O Contrato obedecerá a minuta ora anexa, onde constam as penalidades aplicáveis à Contratada, em
caso de alguma inobservância de suas obrigações, sem prejuízo cla sua responsabilidade civil e criminal,
entre as quais constam as seguintes:

15.5.1. Multa de l0% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, que será aplicada na hipótese de
inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela Contratada, sem prejuízo de outras penalidades
previstas pela Lei n' 8.666193 e demais legislações pertinentes a matéria.

15.5.2. Ocorrendo a expiração do prazo contratual, e neste tempo estiver inacabada a obra contratada, será

aplicada à Contratada, por dia de atraso, a multa d,e0,7%o (um décimo por cento).

15,5.2.1, Para o cálculo dos dias de atraso serão considerados os abonos homologados.

15.5.3. Verificada qualquer infração do contrato, o Contratante, indepenclentemente de notificaçáo,
poderá rescinclir o contrato,

15.5.4.Impõe-se declaração de inidoneidade para licitar e contratar junto ao Contratante, ora Licitador, e

a rescisão de pleno direito do contrato desta licitação, pola falência da Contratada, ou rssoisão
administrativa ou judicial do contrato por culpa da mesma, ou ainda, nos casos em que haja fato(s) ou
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infração(ões) de responsabilidade da Contratada, anteriores ou posteriores a assinatura do contrato, e que

indiquem a tomada dessa medidapara o resguarclo do interesse público.

15.6. A Licitante declarada vencedora da Licitação deverá apresentar quando solicitada, os elementos a

seguir relacionados, que instruirão a elaboração do Contrato.

- Nome do representante legal;
- Estado civil;
- Profissão;
- Endereço residencial e número do telefone;
- Carteira de Identidade (RG);
- Cadastro de Pessoa Física (CPF);
- Outros que se ftzeremnecessários, a critério do Licitador

16 - DA SEGURÄ.NÇA E MEDICINA DO TRÄBALHO:

16.1. A Contratada deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção

individual - EPI.

16,2, A Contratada deverá treinar e tornar obrigatório o uso de EPIs

16.3. O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, conter a
identifi cação da Contratada.

16.4, A Contratada, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à neglígência
ou descumprimento da Lei no 6.514 de 22112177 - Portaria no 3.214, de 08/06178, Normas
Regulamentares - NRs 01 a28 e,em especial, as NRs 04, 05,06 e 18.

16.5. A Contratada não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e

coletiva de seus trabalhadores.

17 - DO CUSTETO DAS DESPESAS E DA DOTAÇÃO ORçAMENtÁnl¿,:

17.1. Durante a vigência do contrato, os valores registrados não serão reajustados.

17.2. Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65,
II, "d" da Lei 8.666193.

17.3. Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica
extraordinária, tampouco fato previsível.

17.4. Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Licitações da

Prefeitura Municipal.

17.5. Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os

documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65,II, "d" da Lei
8.666193.

17.6. Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado
(conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.

17.7. Os recursos destinados ao pagamento da obra de que trata o presente Edital são oriundos de

Contribuição lluminação Pública. Os recursos orçamentários corerão por conta da seguinte dotação:
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Funcional Programática Elemento de Despesa FonteConta
50715.451 0036 1.011 4,4.90.st.02.06.00s19 14.01

18 - DO PAGAMENTO:

18.1. O pagamento do valor acordado será realizado de acordo com as medições dos serviços, em moeda

brasileira coffente, em até 15 (quinze) dias úteis após a apresentação correta da nota fiscal e documentos

pertinentes.

18.2. As notas fiscais deverão ser emitidas em conformidade e mediante medições dos serviços efetuadas

pelo engenheiro responsável do município.

18.3. Caso se verifique effo na fatura, o pagamento será sustado até queprovidências pertinentes sejam

tomadas por parte da proponente, emitente cla fatura.

18.4. As faturas deverão ser entregues no Departamento de Fazenda do município de Marmeleiro, durante

o horário do expediente.

18.5. O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município.

18.6. O pagamento dos valores devidos pelo Licitador/Contratante fica condicionado ao pagamento e

comprovação dos encargos devidos pela Contratadajunto aos seguintes órgãos:

CREA/CAU/CFT, através da ART/RRT - Anotação de Responsabilidade Técnica;
INSS, através da matrícula da obra;
Recolhimento da Garantia de Execução e adicional, se houver.

18.7. Na ocasião do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada deverá apresentar na tesouraria do

Licitador/Contratante, além dos documentos exigidos no item anterior:

Certidões de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no respectivo mês do

pagamento;
A contratada deverá ainda, manter durante toda a vigência do contrato as condições de habilitação
especificadas no edital (Fazendas: Federal, Estadual e Municipal e Justiça do Trabalho).

18.8. A liberação da última parcela fica condicionada à apresentação de:

Documento comprobatório de regularidade trabalhista e previdenciária da obra;
Certificado de vistoria e conclusão da obra;
Termo de Recebimento da obra.

18.9. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução da obra são de inteira
responsabilidade da Contratada.

18.10. Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos poderão

ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de qtraisquer outras disposições contratuais.

19 - DA 
^TIJALIZ^çAO 

DE VALORES:

19.1. O presente edital não prevê atualização de valores, exceto os casos previstos no artigo 65, inciso II,
alínea "d", da Lei no 8.666193.
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20 - DA FRATJDE E DA connurçÄ.o:

20.1 As partes declaram conhecer as norrnas de prevenção à comrpção previstas na legislação brasileira,
dentre elas, a Lei cle Improbidade Administrativa (Lei Federal n." 8.429/1992), a Lei Federal n.o

12.84612013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução cleste 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 frnanceiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de

modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de comrpção, 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.

21 - DAS DISPOSIÇOES GERAIS:

21,1, A fiscalização da obra será feita por engenheiro(a) civil do quadro de funcionários do Município de

Marmeleiro.

21,2, A Contratada deverá permitir, o livre acesso dos servidores do quadro de funcionários do

Licitador/Contratante, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a qualquer tempo, para que

inspecione/fiscalize a obra e examine os registros e documentos que considerar necessário.

21,3, A Contratada deverá manter no local da obra um perfeito sistema de sinalização e segurança, de

acordo com as norrnas de segurança do trabalho.

21,4. A Contratada não poderá ceder o contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica,
sob pena de suspensão do pagamento,

21.5. Reserva-se o Licitador/Contratante, o direito de anular ou revogar, total ou parcialmente, esta
licitação, visando a legalidade do processo licitatório ou interesse da administração púrblica

respectivamente, através de parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba às licitantes o
direto a indenização.

21.6. Reserva-se o Licitador/Contratante, o direito de promover diligências destinadas a esclarecer a

instrução do processo licitatório, em qualquer fase de seu andarnento.

21,7. É facultado ao Licitador/Contratante, solicitar a atualização de qualquer documento relativo a
presente licitação.

21.8. A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar ao Licitador/Contratante e

a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes, na execução do objeto da presente licitação,
isentando o Licitador/Contratante de qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

21,9, 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,

21.10. O presente edital reger-se-á também pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei N' 8.078 (D.O.U,
de 1210911990).

2l,ll.Informações e esclarecimentos relativos ao eclital, seus modelos e anexos poderão ser solicitados
por escrito, à Comissão Permanente de Licitações, na Avenida Macali, 255, fonelfax (6) 3525-8105 ou

3 525 -81 07, CEP 8 5. 6 I 5 -000 - e-mail : licitacao@marmeleiro.pr. gov,br.
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21,12. Das sessões públicas serão lawadas atas, as quais serão assinadas pelos membros da Comissão de
Licitação e proponentes presentes.

22 - ANEXOS DO EDITAL:

22.1, F azem parte integrante do presente Edital

ANEXO I _ CARTA DE CREDENCIAMENTO
ANExo rI - DEcLARAçÃo urmrcADA
ANExo rrl - TERMo oB nExúNcre
AI\EXO IV DECLARAÇÃO DE QUE TOMOU CONHECMENTO DE TODAS AS
INFORMAÇO¡S B CONOIçOES ESTABELECTDAS NO EDTTAL
A¡rExo v - ATESTADo DE vISITA rÉcmce
ANEXO VI _ MINUTA DO CONTRATO
ANExo vrr - DEclenaÇÃo DE RESIoNSABTLTDaoB rÉcmca
ANEXO VUI - PROPOSTA DE PREÇOS
ANExo rx - PLANTLHA oRÇAMpvrÁnre
ANEXo x - cRoNocRAMA rÍsrco FINANcETRo
ANEXO XI - MEMORIAL DESCRITTVO
ANEXO Xil _ PROJETO
ANEXO XIII - DECLARAçÃO nn MTCROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ANExo xrv - DECLARAçÃo ne RESIoNSABTLTDADE
AII{EXO XV - PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA
ANExo xvt - coMposrçao eNerÍTIcA Do BDI
AI\EXo xvrr - DECLARAÇÃo oB TRABAIHADoR QUALIFICADo
ANEXO XVIII - DECLARAÇÃO OB DISPONTBTLTDADE DE EQUTPAMENTOS e UÁqUrNeS

Marmeleiro,2T de julho de

Pilati
Prefeito
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N" 00312022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' II I /2022
TIPO: MENOR PREÇO SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação/execução de

iluminação em espaços públicos incluindo mão rle obra e fornecimento do materialn
atendendo as necessidades do Departamento de Urbanismo.

ANEXO I

CARTA DE CREDENCIAMENTO

A Comissão de Licitação da Prefeitura de Marmeleiro:
Senhores

O abaixo assinado ..., portador da carteira de identidad€ ho ....., na qualidade de responsirvel

legal pela proponente CNPJ: vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria que o
senhor carteira de identidade no ..,.,............., é a pessoa designada por nós para acompanhar a

sessão de abertura e recebimento da docurnentação de habilitação e proposta de preços, para assinar as

atas e demais documentos, e com pocleres para renunciar prazos recursais a que se referir a licitação em

epígrafe.

Atenciosamente.

de2022

(Assinatura e identiJìcação do representante legal da empresa proponente)

Nome da empresa proponente
Número do CNPJ
Endereço completo

de
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N" 00312022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' I I I 12022

TIPO: IVTENOR PREÇO SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação/execução de

iluminação em espaços públicos incluindo mño de obra e fornecimento do material,
atendendo as necessidades do Departamento de Urbanismo.

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA
(papel timbrado da licÍtante)

Á Comissão Permanente de LÍcitação

Pelo presente instrumento, a empresa ......,......., CNPJ no

através de seu representante legal infra-assinado, que:
., com sede na

l) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 daLein." 8.666193, acrescido pela Lei n,o

9.854199, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na

condição de aprendiz (a partir de l4 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).
2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada iniclônea para licitar ou contratar com
a Administração Pública.
3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios,
instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) ,.....,.,, Portador(a)
do RG sob no e CPF cuja função/
cargo é (sócio administrador/procuradorldiretorletc.), responsóvel pcla
assinatura do Contrato,
4) Declaramos para os devidos fins que NIINHLIM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública
impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública,
5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades
contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da

Súmula Vinculante no 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).
6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo

licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para

o seguinte endffiço:
E-mail:
Telefone: 0

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao

Sistema de Protocolo cleste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados

anteriormente fornecido s.

8) Nomeamos e constituímos o senhor(a) ..., poúador(a) do CPF/MF sob n.u

,....!......!, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Contrato, referente a Tomada de

Preços n.' 00312022 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento
convocatório, seus Anexos e no Contrato.

de """ de2022'
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legivell CargolCarimbo do CMJ)
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EDTTAL DE TOMADADE PREçOS N" 003/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 1 1 1 12022

TIPO: MENOR PREÇO SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa påra prestaçõo de serviços de implantação/execução de

iluminação em espaços públicos incluindo mño de obra e fornecÍmento do material,
atendendo as necessidades do Departamento de Urbanismo.

ANEXO III

TERMo nn nnNú¡lcrn

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Tomada de Preços no

00312022, por seu representante credenciado, declara na forma e sob as penas impostas na Lei no

8.666193, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da

decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando,

assim, expressamente, ao direito de recurso e aoprazo respectivo, e concordando, em consequência, com

o curso de procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de propostas de preços dos

proponentes habilitados.

de de2022

-t

(Assinatura e identiJìcação do represenlante legal da empresa proponente)

Nome da empresa proponente
Número do CNPJ
Endereço completo
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N" 00312022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' II I /2022
TIPO: MENOR PREÇO SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa pars prestação de serviços de implantação/execução de

iluminação em espaços públicos incluindo mão de obra e fornecimento do materialo
atendendo as necessidades do Departamento de Urbanismo.

ANEXO IV

DECLARAçÃO DE CONHECTMENTO DO EDITAL

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento
licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço global n" 003/2022, que tomamos
conhecimento de todas as informações e condições estabelecidas no Edital, caso declaramos
adjudicatários do objeto licitado.

Pôr ser expressão cla verdade, firmamos a presente.

de de2022

(Assinatura e identiJìcação do representante legal da empresa proponente)

Nome da empresa proponente
Número do CNPJ
Endereço completo
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EDTTAL DE TOMADA DE PREçOS N" 00312022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" I 1 1 12022

TIPO: MENOR PREÇO SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresri para prestação de serviços de implantação/execução de

iluminação em espaços públicos incluindo mão de obra e fornecimento do material,
atendendo as necessidades do Departamcnto de Urbanismo.

ANEXO V

(A licitante poderá optar pela realização da visita e deverá apresentar o atestado de visita ou a declaração

de dispensa de visita técnica, de acordo com os modelos abaixo)

a) ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Atesto que eu (Representante da Empresa) pofador(a) da

cédula de identidade no .,.,........ ..., CPF no .......,....... ,....,., representando a empresa

..., CNPJ no ......,....,... nos termos do edital da TOMADA
DE PREÇOS N" 003/2022,visitei o local da obra, oportunidade em que tomei conhecimento de todas as

informações necessárias e das condições locais que possam influir direta ou indiretamente na execução

dos serviços.

(Local e data)

Representante da Empresa
CPF

b) DECLARAÇÃO DE DTSPENSA DE VISITA TÉCNICA

(NOME DA EM?RESA E SUALIFICAÇ.ÏO DA MESMA COM CNPJ, ENDEREÇO, e/c.), neste ato

represenrada por (REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA E QUALII'ICAÇÃO DO MESMO,
])NSTANDO INCLUSTVE SUAL A FUNÇ,nO/CARGO NA EMPRESAI DECLARAMOS que

OPTAMOS por não realizar a visita técnica ao local da obra objeto do edital da TOMADA DE PREÇOS
N" 003/2022 e que ASSUMMOS todo e qualquer risco por esta decisão.

DECLARAMOS também que nos responsabilizamos pela dispensa e por situações supervenientes e NOS

COMPROMETEMOS a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, do Projeto Básico e dos

demais anexos que compõem o processo da TOMADA DE PREÇOS no 003/2022.

(Local e data)

Representante Legal da empresa
CPF

RG

RG
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N" 00312022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" I IT 12022

TIPO: MENOR PREÇO SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação/execução de

iluminação em espaços públicos incluindo mão de obra e fornecimento do material,
atendendo as necessidades do Departamento de Urbanismo.

ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL N" TT**I2O2O

(Vinculado a Tomada de Preços n'00312022\

Pelo presente instrumento Contratual, de um lado o MTINICÍPIO DE MARMELEIRO, pessoa jurídica
de direito público interno, com inscrição no CMJ/MF sob o n' 76.205,66510001-01, com sede

administrativa na Avenida Macali, no 255, centro, Marmeleiro, Estado do Paraná, neste ato representado

pelo Prefeito Sr. Paulo Jair Pilati, portador da cédula de identidade civil (RG) n" 4,352,883-1 SSP/PR e

inscrito no CPF/tr4F sob o n" 524.704.239-53, de ora em diante denominado simplesmente de

CONTRATANTE; e de outro lado a empresa *¡k*ìt*ìkìk!t******, pessoa jurídica de direito privado,
inscfita no CNPJ/Ìf4F sob o no ***t'Èt****, com sede na Rua ¡l'*'r{<'r+'Ft'*'l'd(, no *t*'l'*+, ***"1'***, na

Cidade de {'+'t'1., Estado do +*'.rt,F , CEP ***, Telefone (t*) 'F'l"r{"1'{', e-mail: ****, neste ato representada

pelo Sr. 'r*'r'F'k+'r'F+'r, portador da cédula de identidade civil (RG) n" 'kd"l'¡t't'l"t'l' SSPIPR, inscrito no

CPF/Ì\4F sob o no 'F'F't(:r't"*'r{<>F't<*, aqui denominada simplesmente de CONTRATADA, estando as partes

sujeitas às normas da Lei 8.666193 e subsequentes alterações, obedecidas as condições estabelecidas na

licitação realizada na modalidade Tonlada dc Preços n' 00312022, estabelecem as seguintes cláusulas e

condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente contrato é a contratação de empresâ para prestaçño de serviços de

implantaçño/execuçño de iluminação em espaços públicos incluindo mão de obra e fornecimento do
material, atendendo as necessidades do Departamento de Urbanismo, sob regime de empreitada
global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, em consonância com os conforme orçamento,
Memoriais Descritivos e Elementos Gráficos anexos ao processo de Licitação por Tomada de Preços no

003 I 2022, fomecida pelo CONTRATANTE.

$ 10 lntegram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às parles
em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de TOMADA DE PREÇOS no 00312022,
juntamente com seus anexos e pareceres, proposta da CONTRATADA, projetos, especifrcações técnicas,
memoriais, bem como a proposta, planilha de serviços, cronograma físico-financeiro.

$ 2o A execnção dos serviços deverá ser realizada em estrita obediência ao presente Contrato, bem como
o estabelecido no Edital de Tomada de Preços n" 00312022. especialmente no que se refere ao projeto e
especificações técnicas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL
O preço global paraa execução do objeto deste Contrato, a preço fixo e sem direito a reajuste dos preços

unitários, é de R$ 'ßì(:'F (¡r"r"r"'), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATLIAL", sendo R$ ****
(àt'*'k'r*) referentes à mão de obra, e R$ 'r'l'¡F'l' ('r{<'&*"1') referentes ao fornecimento do material.

Parágrafo Ú.Tnico

No valor contratado já estão inclusos os impostos federais, estaduais e municipais, todos os encargos

previdenciários, trabalhistas e sociais e, ainda, todos os custos, despesas, impostos, embalagem, seguro de
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transporte, transporte (carga e descarga) até o destino, bem como, toda e qualquer taxa que vier a incidir
sobre o objeto ou outras despesas da conta da CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
Os recursos destinados ao pagamento da obra de que trata o presente Contrato são oriunclos cla

Contribuição Iluminação Pública. As despesas podem ser iclentifrcadas pela seguinte rubrica

CLÁUSULA QUARTA - Do PRAZo DE VIGÊNCIÄ, DO INÍCIO DOS SERVIÇOS, DA
PRORROGAÇÃO E VrcÊNCrA CONTRATUAL.
4.1O prazo de execução cla obra será cle 90 (noventa) dias contados da emissão cla ordem de serviços
pelo Contratante.

4.2 O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses a contar da assinatura do presente

instrumento, ou sej a, ¿1þ x :r :r {< *< {< * >F )ß * l( t( t< r<'

4.3 Somente será admitida alteração do prazo quando:
a) houver alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;
b) houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos clo

CONTRATANTE;
c) houver atraso no fomecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente
ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidacle expressa do CONTRATANTE;
d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execução;
e) atos de terceiros que interfiram no prazo cle execução ou outros devidamente justificados e aceitos
pelo CONTRATANTE;
e) por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, descle que tenham influência direta sobre
o fomecimento do objeto contratado;
f) outros casos previsto em lei,

$ lo Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato cessam os deveres e

responsabilidades de ambas as partes em relação ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves
ocomiclas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser'

alegados como clecorrentes de força maior,

$ 2o Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir
seus deveres e responsabilidacles relativos à execução da obra, deverá comunicar e justifìcar o fato
por escrito para que o CONTRATANT'E tome as providências cabíveis,

$ 3" O CONTRATANTE se reselva o direito de contratar a execução da obra corn outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito
à CONTRATADA de fonnular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

$ 4o O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde
que rescindido o presente contrato e respeitadas as conclições da licitação, não cabenclo direito à

CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

CLÁUSULA QUINTA - DAs oBRIGAÇÕns na CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:

Elemento de Despesa FonteConta Unidade Funcional Programática
519 14.01 r5,4st 0036 1 .0 r I 4.4.90.s1.02,06.00 507
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n) A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,

assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do

objeto.
b) A contratada deverá executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e sua

proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais,

além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e

quanticlade especifrcadas no Termo de Referência e em sua proposta;

c) A Contratada deverá comunicar a Contratante, no prazo mâximo de Z$(vinte e quatro) horas que

antecede a data do serviço, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a

devida comprovação;
d) A Contratada deve fornecer a mão de obra para execução do projeto, bem como todos os materiais

necessários para o perfeito funcionamento da rede de iluminação pública (seguindo projeto e memorial
descritivo);
e) A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Nos serviços deverão estar incluídos todas as despesas de deslocamentos e transportes;
f) A Contratada fica obrigada a atender todas as ordens de serviços expedidas durante a vigência deste

contrato;
g) Corrigir qualquer problema verificado nos serviços após notif,rcado por escrito pelo Contratante, setn

qualquer ônus para o Contratante, podendo ser ordenada a suspensão dos serviços e respectivos
pagamentos, se dentro de 5 (cinco) dias da entrega da notificação, não for atendida a reclamação, sen't

prejuízo das penalidades a que ficar sujeita;
h) A Contratada deverá fornecer todos os trabalhadores o tipo adequado cle equipamento de proteção

individual - EPI e deverá treinar e tornar obrigatório o uso cle EPIs e seguir todas as legislações vigentes
quanto a segurança no trabalho. Os equipamentos de proteção inclividual fomecidos aos empregados

deverão, obrigatoriamente, conter a identifrcação da Contratada, A Contratada não sem eximida de

qualquer responsabilidade quanto a segurança individual e coletiva de seus trabalhadores;
i) A Contratada deverá manter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequaclo e disponíveis para a

r ealização dos s erviço s.

Parágrafo Único
Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista,
previdenciária, social ou tributária de sua responsabilidade inciclente sobre os serviços objeto deste

Contrato.

CLÁUSULA SEXTA _ DAS OBRIGAÇÕNS NO CONTRATANTE
6.1 Compete ao CONTRATANTE:

6.1.1 Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados.

6.1.2 Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado, o cunrprimento das disposições
contratuais pela CONTRATADA.

6.1.3 Oferecer todos os elementos e demais infonnações de sua responsabilidade, necessários ao

cumprimento de todas as obrigações contratuais por parte da CONTRATADA.

Parágrafo Único
O Município de Marmeleiro não se responsabilizarâ por prejuízos cle qualquer natureza, proveniente

de ação dos prepostos da CONTRATADA, e será de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
qualquer dano causado pela atuação da CONTRATADA a serviço deste órgão, bem como prejuízos

causados a terceiros,
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clÁusula sÉrrrvra - DA FoRMA DE pAGAMENTo
7.1 O pagamento do valor acordado serâ realizado de acordo com as medições dos serviços, em
moeda brasileira corrente, em até 15 (quinze) dias úteis após a apresentação correta da nota fiscal e
documentos pertinentes, desde que atendidas às condições para liberação das parcelas pelo Setor de

Engenharia da Prefeitura Municipal de Marmeleiro.

7,2 - As notas fiscais deverão ser emitidas em conformidade com as medições dos serviços efetuadas

pelo Engenheiro responsável do município.

7.3 - A Nota fiscal deverá conter discriminação resumida dos serviços executados, número da

licitação, número do contrato de empreitada, observação referente a retenção do INSS e outros dados
que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro
fiscal;

7,4 - Caso se verifique effo na nota fiscal, o pagamento será sustado até que providências pertinentes
sejam tomadas por parte da proponente, emitente da fatura.

7.5 - O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município, por intermédio de depósito em conta
corrente de titularidade da Contratada, mediante a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica e demais

documentos exigidos e listados nesta cláusula, que deverá ser encaminhada no endereço eletrônico:
nfl@rnarmeleiro.pr'.eov.br, ou deverá ser entregue no Departamento de Finanças da Prefeitura de

Marmeleiro.

7.6 - A entrega das Notas Fiscais no Departamento de Finanças clo Município de MARMELEIRO,
deverá ocorrer durante o horário do expediente, e o pagamento será efetuado por intermédio de

depósito bancário em conta de tifularidade da Contratacla.

7.7 A nota fiscal deverá estar acompanhada das certidões negativas de Tributos Federais, Estadual,
Federal, CNDT e do FGTS, devidamente válidas, para que seja efetuado o pagamento, sendo que é

de responsabilidade da CONTRATADA, manter durante toda a execução do Contrato, em

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas na licitação
(regularidade fiscal).

7.8 Caso se verifique erro na Nota Fiscal, o pagamento será sustado até que proviclências pertinentes
sejam tomadas por parte da Contratada.

7.9 A Nota Fiscal deverá obrigatoriamente ser emitida em nome do

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIúELEIRO
CNPJ no 7 6.205.665/0001 -01

Avenida Macali, no 255 - Centro
Marmeleiro - PR
CEP: 85.615-000

CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL NO '¡'I''I'/2022
(Vinculado a Tomada de Preços n" 00312022)

7.10 O pagamento de cada parcela devicla pelo CONTRATANTE fica condicionado ao pagamento e

cornprovação dos encargos devidos pela CONTRATADA junto aos seguintes órgãos:

- CREA/CAU/CFT, através da ART- Anotação de Responsabilidade Técnica;
- INSS, através da matrícula da obra;
- Certidões de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da CONTRATADA, emitidas no respectivo
mês do pagamento.
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- Recolhimento cla Garantia cle Execução e aclicional, se houver;
-Regularidade com os encargos trabalhistas, no que se refere a regular anotação cle CTPS dos seus

funcionários, recolhimento do INSS trabalhista, FGTS e demais garantias constitucionais.

7.ll A liberação da última parcela fica conclicionada à apresentação de:

Certidão Cadastral;
Documento comprobatório de regularidade trabalhista e previdenciária da obra;

Certificado de vistoria e conclusão da obra;

Termo de Recebimento da obra,

$ 1o Se os serviços previstos numa parcela mensal do cronograma fisico-financeiro que não foram

executados, qualquer serviço da parcela mensal seguinte não será pago, bem como em caso de não

cumprimento pela CONTRATADA das disposições contratuais, os pagamentos poderão ficar retidos

até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais.

$ 2o No caso em que o valor dos serviços executados for superior ao da parcela mensal estabelecida

no cronograma fisico-financeiro, estas poderão ser faturadas desde que todos os serviços das parcelas

mensais anteriores estejam concluídos.

$ 3o Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA no caso cle ter sido multada, antes de paga ou

revelada a multa.

$ 4o O valor do presente contrato não pago na data de vencimento deverá ser corrigido desde então

até, a data do efetivo pagamento, pela variação do índice INPC, ocomida no período.

CLÁUSULA OITAVA. DA GARANTIA DE EXECUçAO E GARANTIA ADICIONAL
O valor da garantia de execução será de R$ **ìk (****), obtido pela aplicação de 5% (cinco por

cento) sobre o valor contratual.

$ 1o A Contratada, quando da assinatura do contrato de empreitada, sob pena de decair o direito de

contratação, deverá apresentar comprovação da formalização da garantia de execução e da garantia

adicional, se houver.

$ 2o Se ocoffer majoração do valor contratual o valor da garantia de execução será acrescido pela

aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso cle redução do valor
contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia cle execução, se assim o desejar.

$ 3o A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, ou o valor que dela restar, dar-se-á

mediante a apresentação de:

a) aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratual e o termo de recebimento definitivo;
b) certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de âgua e/ou energia elétrica, As despesas

referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto deste edital, são de inteira
responsabilidade da Contratada.

$ 4o A Contratada perderá a garantia de execução e a garantia adicional, se for o caso, quando:

a) da inadimplência das obrigações e/ou rescisão do termo de contrato de empreitada;
b) quando do não recebimento definitivo da obra.

CLÁUSULA NONA _ DA FISCALIZAÇ^ÃO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO
E COMUNTCAÇÃO
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9.1 Caberá a gestão do contrato a Diretor clo Departamento de Urbanismo, a quem compete as ações

necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste contrato e ainda:
a) propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na legislação
aplicável, no caso de constatar inegularidade cometida pela CONTRATADA;
b) receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto contratado;
c) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as ocorrências
relacionadas com a execução, com base nas informações e relatórios apresentados pela fiscalização;
d) propor medidas que melhorem a execução clo contrato.

9,2 Caberâ ao fiscal do contrato, o Sr. Michel Martinazzo, e ao fiscal substituto Sr. Carlos Eduardo
Barszcz, o acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando ao gestor do

contrato todas as ocorrências, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da execução

contratual. Além disso, a fiscalização proceclerá, mensalmente, a contar da formalização deste Contrato, à
medição baseada nos serviços executados, elaborará o boletim de medição, verificará o andamento físico
dos serviços e comparará com o estabelecido no cronograma físico-financeiro e cronograma de execução
aprovado, para que se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços executados não
correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, será registrada a situação, inclusive para

fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso. Ocorrendo a substituição do fiscal, este deverá
providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.

$ 1o A contratada deverá permitir e colaborar para que funcionários, engenheiros, especialistas e demais
peritos enviados pelo CONTRATANTE:
- Inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato;

- Examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir.

$ 2o A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das especificações
técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha de serviços, Boletim Diário de Ocorrências -
BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela
fiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização.

$ 3o A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da
fiscalização.

$ 40 Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou
incorreções não revelados até o Recebimento Definitivo, deverá ser prontamente refeito, corrigido,
removido, reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o
CONTRATANTE.

$ 50 Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade
de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as norrnas e/ou prescrições da
ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso.
Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou
substituição do material rejeitado.

$ 6' A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento um ao outro. A
finalidade é revisar o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais,

$ 7o Tocla a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva,
após o seu recebimento.

$ 8o A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para
representáJa na execução do contrato.
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$ 9o A ação fiscalizadora do Município será exercida de modo sistemático e perrnanente, em toda a
plenitude de que trata a Lei Federal n' 8.666/93, a fim de fazer cumprir fielmente os prazos, condições e

qualificações previstas no Edital de Tomada de Preços n' 00312022.

$ 10" A fiscalização de que tratam os itens anteriores não exclui e nem reduz a responsabiliclade da

CONTRATADA por quaisquer irregularidades e, na ocorrência destas, não implica em

corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

cLÁUSULA DÉcIMA _ DAs oBRAs PROvISÓRIAS
A CONTRATADA deve submeter à flrscalização os desenhos, especificações técnicas e memoriais
propostos para as obras provisórias que se façam necessárias, que deverá aprová-los caso estejam

adequados ao objeto deste Contrato,

$ 1o A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras provisórias.

$ 2o A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo projeto
de obras provisórias.

$ 3o A CONTRATADA deve obter a aprovação dos órgãos competentes para o seu projeto de obras
provisórias, onde requeridas.

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DoS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS
O presente contrato poderá ser aditivado, nos temos do artigo 65 da Lei no 8.666/93, nas mesmas
condições contratuais iniciais, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), ou suprimido pelo
mesmo limite do montante licitado, exceto acréscimos no valor contratado.

$ 1o A supressão poderá exceder o limite estabelecido no caput desta cláusula desde que resultante
de acordo celebrado entre as partes,

$ 20 Se no Contrato não houver sido contemplados preços unitários parc a obra, estes serão fixados
mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos îo caput desta Cláusula.

$ 3o Não será admitida a execução pela CONTRATADA, on ao seu mando, de nenhum serviço além
daqueles contratados e previstos no respectivo edital, ainda que em caráter extraordinário, sern a

prévia e expressa autonzação do CONTRATANTE.

cLÁusuLA oÉcnu¿, sEGUNDA - Dos MATERTAIS, vpÍcul,os, vrÁeunas E
EQUIPAMENTOS.
Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços decorrentes deste
Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de prirneira qualidade, cabendo ao

CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar
impróprios.

Parágrafo Único
Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à

mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos devem ser novos, da
melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a flrnalidade a que se destinam. No
caso em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou
memoriais como "similaf' a qualquer padrão especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão

da similaridade.
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clÁusur,¿. oÉcIvtA TERcEIRA - DA sEGURANÇÄ E MEDIcINA Do TRABALHo
A CONTRATADA não será eximida de qualcluer responsabilidade quanto à segurança individual e

coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de

equipamento de proteção individual - EPI e treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs.

$ 1o O equipamento de proteção individual fomecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, conter

a identiflrcação da CONTRATADA.

S 2' A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à
negligência ou descumprimento da Lei Federal no 6.514 de 22/12177, Pofiaria n" 3.2L4, de 08/06178,

Normas Regulamentares - NRs 01 a28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

$ 3o Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e segurança

necessárias à preservação da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na

obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria no 3.214, de

08106178, Lei Federal no 6.5I4, de 22112177 ,

$ 4o O CONTRATANTE atuarâ objetivando o total cumprimento das normas de segurança, estando

autorizada a interditar serviços ou parte destes em caso do não-cumprimento das exigências de lei. Se

houver paralisações, estas não serão caractenzadas comojustificativa por atraso na execução da obra.

$ 5o Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável pela

fiscalização em caso de acidente(s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja

providenciada a necess ánia pericia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou
a terceiros decorrentes da execução dos seniços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas

ou destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam

surgir com relação ao presente Contrato.

Parágrafo Único
A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste Contrato, nos termos do art. 618 do
Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços podendo o CONTRATANTE,
por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem
aos projetos, especificações técnicas e/ou memoriais.

cLÁusuLA DÉcrMA eurNTA - Do RECEBTMENTo Dos sERVIÇos
O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) dias após a
comunicação da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA ao CONTRATANTE,
ficando a CONTRATADA responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu

recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A
aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parle da

CONTRATADA.

$ 1o O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da

obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

$ 2o O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 180 (cento e

oitenta) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo
CONTRATANTE.

CNP.I: 76.205.665/0001 -0 I
Avenida Macali, n' 255, Centlo - Cx, Postal 24 - CEP 85.6 I 5-000
E-mail: lic itac¿ro(iùna lrnr:lcilr.pr. r¿ov. br / Iic itacao02lrrnrarnrt'lgl¡l"tug9_v-þt - Te lel'one: (46) 3525-8 107 / 8 105



ÿ-.. 6W

MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANÁ

cLÁusuLA DÉcrMA spxrA - DA cESSÃo oo coNTRATo E sUBcoNTRATAÇÂ.o
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa
fisica ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE.

$ 1' Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas

fisicas ou jurídicas sem autonzação prévia, por escrito do CONTRATANTE, deverá

obrigatoriamonte reassumir a execução da obra no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da

notificação ou aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais.

$ 2o Se eventualmente for concedida a subcontratação no todo ou em parte pelo CONTRATANTE,
não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA em decorrência deste

Contrato, nem importará em estabelecer qualquer vínculo cntre o CONTRATANTE e o

subcontratado.

cLÁUSULA DÉcIMA sÉTIMA _ DAS PENALIDADES
l7.l A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas
neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções

legais, arts. 86 a 88 da Lei 8.666193 e responsabilidades civil e criminal:

a) Ocomendo a expiração do prazo de execução, e neste tempo estiver inacabada a obra
CONTRATADA, será aplicada à CONTRATADA, por dia de atraso, a multa de 0,1%o (um décimo
por cento).
b) Até) l0% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total ou parcial da

obrigação assumida, bem como na hipótese de rescisão do contrato prevista no inc. I do art, 79 daLei
Federal n".8.666193;
c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02
(dois) anos;

d) Declalação de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pírblica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a

própria autoridade que aplicou a penalidade.

17.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia
do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

17.3 A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança
administrativa ou judicial.

17.4 Quando da aplicação de multas a Prefeitura notificará a CONTRATADA para, no prazo de l0
(dez) dias, recolher à Tesouraria a importância correspondente, sob pena de dedução de seu valor das
parcelas a receber.

17.5 Da aplicação de multa caberá recurso a CONTRATADA no prazo de 05 (cinco) dias, a contar
da data do recebimento da respectiva notificação, mediante prévio recolhimento da multa, sem efeito
suspensivo, até que seja devidamente efetuada justificativa exposta; os prepostos do Município
julgarão, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, procedente ou improcedente a penalidade a ser

imposta, devendo fundamentá-la e, se improcedente, a importância recolhicla pela CONTRATADA
será devolvida pela Prefeitura, no prazo de 03 (três) dias, contados da data do julgamento.

17.6 As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência de

situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito.
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$ 1o A multa será cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela legislação
pertinente. Caso a CONTRATADA não venha a recolher a multa devida dentro do prazo
determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas.

$ 2o As penalidades previstas no caput poclerão cumular-se e o montante das multas não poderá

exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual e, também, não excluem a possibilidade de

rescisão administrativa do Contrato,

cLÁUSULA DÉcIMA oITAvA - DA APLIcAçÃO DAS PENALIDADES
Quando forem verificadas situações, que ensejarem a aplicação das penalidades/multas, previstas na

cláusula anterior, o CONTRATANTE dará início ao procedimento administrativo cabível, para

apuração dos fatos e respectivas sanções se necessárias, mediante prévia notifrcação ao contratado
dos atos a serem realizados.

$ 1o Compete ao PREFEITO DE MARMELEIRO, quando for o caso, a aplicação ou a dispensa de
penalidades/multas.

$ 2" É facultado à CONTRATADA recorrer, conforme estabelece a legislação vigente, quando não
concordar com as penalidades aplicadas.

CLÁUSULA DÉcIMA NoNA - DA RESCISÃo
19.1 Este contrato poderá ser rescindido:

19.1.1 Administrativamente, a qualquer tempo por ato unilateral e escrito da

CONTRATANTE, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93 e, ainda, nos
seguintes casos:

a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;
b) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer empresas

ou consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;

c) quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da
CONTRATADA, sem j ustifi c ativ a aceita pelo CONTRATANTE ;

19,1.2 Amigavelmente, por acordo entre as partes reduzidas a termo no processo de licitação,
desde que haja conveniência para a administração;

19.1.3 Judicialmente, nos termos da legislação

$ 1o Decorrido ahaso na execução do objeto, por período igual ou superior a l/3 (um terço) do prazo
de execução sem manifestação da CONTRATADA, estará caracterizada a inadimplência da mesma
frcando assegurado ao CONTRATANTE tomar as medidas cabíveis parc a Rescisão Contratual e a
aplicação da multa em conformidade com o estabelecido na Cláusula Décima Sétima.

$ 2o A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer clos itens acima relacionados, implicará a

apuração de perdas e danos, a perda da garantia de execução sem embargos da aplicação das demais
penalidades legais cabíveis.

$ 3o - No caso do CONTRATANTE precisar recoffer à via Judicial para rescindir o presente
contrato, ficarâ a CONTRATADA sujeita a multa convencional de l}Yo (dez por cento) do valor do
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contrato, além das perdas e danos, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento) do valor do contrato.

$ 4o - Ocorrendo a rescisão do presente contrato em razão do inadimplemento de obrigações da
CONTRATADA, esta ftcarâ impedida de participar de novos contratos de obras com o
CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo no 87 da Lei no 8.666193.

$ 5' - Declarada a rescisão do Contrato, a CONTRATADA se obriga a entregar o objeto deste
Contrato inteiramente desembaraçado, não criando difìculdades de qualquer natureza.

CLÁUSULA VIGÉsIMA_ DA PUBLIcAÇÃo p Do REGISTRo
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração,
na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorer no prazo
de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento.

CLÁUSULA VIGÉsIMA PRIMEIRA- DA LEGISTAÇÃo APLIcÁVEL
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n" 8.666193 de 2l 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.

cLÁusuLA vrcÉsIMA SEGUNDA - DA FRATTDE E DA coRRUpçÃo
As partes declaram conhecer as norrnas de prevenção à comrpção previstas na legislação brasileira, dentre
elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n." 8.42911992), aLei Federal n." 12.84612013 e
seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste 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 cle qualquer espécie, de modo
fraudulento que constituam prática ilegal ou de comrpção, 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.

CLÁUSULA vIGÉSIMA TERCEIRA - DA TRANSMISsÃo DE DocUMENToS
A troca eventual de documentos e correspondências entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA
será feita através de protocolo ou outro meio de comunicação que possibilite atestar o recebirnento
do documento.

cLÁusuLA vrcÉsrMA eUARTA - Dos cAsos oMrssos
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei no 8.666/93, e dos princípios gerais de direito,

cLÁusuLA vrcÉsrMA eurNTA - DAs DrsposrÇÕns cnnals
Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, tìca desde já
acordado entre as partes CONTRATANTE que, sempre prevalecerão aqueles mencionados por
extenso

Parágrafo Único
Qualquer objeto de valor histórico, valor significativo que venha a ser descobefto, em qualquer parte
do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente edital, deverá a
CONTRATADA notificar à fïscalização e aguardar instnrções sobre os procedimentos a serem
seguidos.
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cr,Áusul,¿, vIcÉsrMA sExrA - Do FoRo
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si
e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a
Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio cla
CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para
receber notiflrcações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Marmeleiro, t'r'F de *!Fx de 2020.

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Paulo Jair Pilati
Contratante

Contratada
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EDITAL DE TOMADA DE pItEÇOS N" 003t2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 1 I 1 /2022
TIPO: MENOR PREÇO SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL

OBJETO; Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação/execução de
iluminação em espaços públÍcos incluindo mão de obra e fornecimento do material,
atendendo as necessidades do Departamento de Urbanismo.

ANEXO VII

DECLARÄÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a legislação vigente, cleclaramos
que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

No Nome Especialidade

No do
Registro
Órgõo de

Classe

Data do
Registro Assinatura

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso
quadro técnico de profissionais, com relacionamento junto à empresa, dentro das Leis Trabalhistas
vigentes.

de .....,....,.,. ....., cIe 2022.
Local e Data

(nome, RG e assinatura do represenlante legaQ
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N" 003/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' I I 1 12022
TIPO: MENOR PREÇO SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL

OBJETO Contratação de cmpresa para prestação de serviços de implantação/execução de
iluminação em espaços públicos incluindo mão de obra e fornecimento do material,
atendendo as necessidades do Departamento de Urbanismo.

AI\EXO VIII

CARTA PROPOSTA DE PREçOS

(Identificação da Proponente - Razão social, endereço completo, telefone, e-mail, CNPJ)

(Local e data)

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para
execução do seguinte seruiço:

O preço global, frxo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de R$......... (.....), sendo
R$..... (.,..) referentes à mão-de-obra e R$ .... (...,......,. ...) referentes ao fomecimento do
material.

O prazo de execução do objeto da licitação é de
ordem de serviço pelo Contratante.

(.......) dias, contados da data da emissão da

O prazo de validade da proposta de preços é de......... (..,..... ) dias (no mínimo 60 (sessenta) dias), a
partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para
a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros
fomecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa
incidente sobre a obra.

Na execução do objeto clo edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras
ou qualquer outra que garanta a qualiclade igual ou superior assumindo, desde já, a integral
responsabi lidade pela p erfeita r ealizaçáo do s trabalhos.

Atenciosamente,

(nome, RG e assinalura do representante lega[)

Esta declaração deverá ser emitida em papel preferencialmente timbrado da empresa proponente com o
número do CNPJ, endereço completo, endereço eletrônico, teleþne, e-mail, com nome e assinatura do
representante legal),
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EDTTAL DE TOMADA DE PREÇOS N' 00312022
PROCESSO ADMINISTRÄTIVO N" I I I /2022
TIPO: MENOR PREÇO SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL

Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação/execução de
iluminação em espaços públicos incluindo mão de obra e fornecÍmento do material,
atendendo as necessidades do Departamento de Urbanismo.

ANEXO IX

A Comissão de Licitação da Prefeitura de Marmeleiro

PLANILHA ORçAMENTÁRIA
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CATXA PO - PLANTLHA ORçAMENTÁR|A
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

PROPONENTE / TOMADOR

Grau de Sig¡lo

#PUBLICO

oPERAçÃo stcoNV

TA BASESINAPI DO LOTE
de e

DO EMPREENDIMENTO

tuF
Marmeleiro/PR

BDI 1
30 81Yo

BDI 2 BDI 3

o
ú
l

4

.,

RA

RA

RA

RA

RÂ

RA

RA

RA

Preço Total
(R5)

2rlll-165-{6

5 190 40

m1.rc-Áa

¡l-834-50

Preço Un¡tário
(com BDI) (R$)

2.401.5666,71
81.'t0

1

BDI

f/"1

BDI 1

BDI 1

BDI 1

(sem BDI) (R$)
Custo Unitário

51.00
62.00

600 00

94.837,253.270,251BDI2.500,00

Quantidade

36.00
64.00

o.2(

29,00

I
l

i

l

I

17.005,30BDI 1 ,658.5026.500,002,00

l
I

i

¡

i

6.540,506.540,50BDI5.000,00,001

5.1 64,361BDI,009474,00 ,09.291

Un¡dade

M3
I'll2

UNIDADE

UNIDADE

78.O02,O7,2116411BDI

I

890,00Pç ,00

do
e eletrodutose

Descrição

Servlcos Prall¡ninares

e
em concreto M3do

Poste Telecônico para lum¡nária (Modelo 01 ). Dois braços curvos e curtos com
no máximo 6m de altura. Do t¡po Engastado ou Flangeado com todos
acessórios, kits de montagem e fixação. (O objeto deve ser fomecido com a
devida ¡nstalação, sendo necessário a prev¡são de base em concreto e insumos
necessários para a fixaÇão dos oostes)
Poste Telecônico para luminária (Modelo 02)- Do¡s braços curvos e longos com
no máximo 12m de altura. Do tipo Engastado ou Flangeado com todos
acessórios, k¡ts de montagem e fixação. (O objeto deùe ser fomecido com a 

I

devida instalaÉo, sendo necessário a previsáo de base em concreto e insumos j

necessários para a f¡xação dos postes) 
]

UNIDADE

Poste Telecônico para luminária tipo àrvore (Modelo 03). Com 3 braços curvos
e curtos com no máximo 8m de altura e 6 braços curvos e longos com no
máximo 1 0m de altura. Do tipo Engastado ou Flangeado com todos acessórios,
kits de montagem e fixação. Consullar arquiteto responÿável pelo departamento
de pro¡etos do município para maiores esclarecimentos. (O objeto deve ser
fomecido com a devida instalaÉo, sendo necessário a previsão de base em
concreto e insumos necessários para a f¡xaÉo dos postes).

Luminária LED (60W). Potência nominal minima de sOW e máxima de 60W.
Tensão bivolt automâlrca 127122OV. Fluxo Luminoso mínimo 6600 Iúmens.
Eficiência luminosa minima I lolm/W. Temperatura de cor sOOOK. FP superior a
0,92. Tpo Pétala. Com Relé Fotoelétrico (Fotocélula) para ac¡onamento
individual. (O objeto deve ser fomecido com a devida ¡nstalação, sendo
necessário a previsão de todo o conjunto de f¡xação e montagem)

Luminária LED (100W). Potência nom¡nal mínima de 90W e máxima de 1OOW.
b¡volt automática 127122oV. Fluxo Luminoso mínimo 11000 lúmens_

Eñciência luminosa mínima 1101m/W. Temperatura de cor 5O0OK. Fp superior a
Tpo Pétala. Com Relé Fotoelétrico (Fotocélula) para acionamento

(O objeto deve ser fomec¡do com a devida instalação, sendo
a previsão de todo o conjunto de fixação e montagem)

PÇ

03

Código

c01
coz

c04

c05

c06

c08

otacão

FonteItem

1.1.
1.1.1.
1.1.1.1. i Cotacão

1.1.2.1 CotaÉo

1.1.2.2. Cotação

1 .1.2.3. Cotação

1 .1.2.4. c07

I

Cotação

1 .1.2.5. CotaÉo

1.1.3.
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lH" oeemçÃo lH" stcottv lenoeoreHre l roMADoR leeelroo Do EMeREENDIMENTo I
l0 I olMunicíoio.le Mâmclei.ô lil iltilNÄnÃô ÞpÂaac I

llocaltoaoesrt.¡rer lonraaase loescnrÇÃoooLorE ln¡uNrcíplorur I eol r I eol e I BDt 3 I

lcURlTlBA lo2-22 (DEs.) llmplantaÇáo de rede. postes e lum¡nárias para iluminação da PraÇa da lMarmeteiro/pR | 3o.Bjolo I o.oo% | o.o0% |

)

f
I

.t

RA

RA

RA

RA

RÁ

RA

RÂ

RA

RA

RA

RA

R.A

RA

RA

RÂ

RÂ

14

Preço Total
6$)

604,23

259,05

3.1 40,00

371 33

'11210 00

121.65

124.269,50

Preço Unitário
(com BDI) (R$)

13.08 5.232.OO
11.21

1

BDI

le/.|

BDI 1 7,85

BDI' 
'

5.23

BDI f 20.93 l 418.60
:: ! )

iì'.,::

BDI 1 66.71 l 600.39

BDI 1

Custo Unitário
(sem BDI) (R$)

78,00 BDI 1 102,03 3.366.99

14,00 BDI 1 1 8,31

6,00 BDI 1 7,85

6,00

1 12,O0 BDI 1 146,51 4.834,83

4.00
5.00i BDt 1 : 6.54
6,00 t BDt I 7,85 557.35

'ro 00 BDt r
8.s7 I BDr 1

16.00

51 00

600.00

2.500, 3.270,2500 BDI 1

Quantidade

33,00 14,00 BDI 1 1 8,31 604,23

33,00

33,00

400,00

33,00

71.00
41 00
71,00

400.00
1.000.00

20 00

9.00
1.50 | 62.00
o05

38,00

Un¡dade

Pç 33,00

PÇ

Pç

Pç

Pç

PC

M
M
M

M3
M2
M3

UNIDADE

em

3Mas-

e

cabo com 2

de

Descrição

Haste de atenamento de cobre. O5/8" - 2400mm, alta camada 254 m¡crons. (O
deve seÍ fornecido com a dev¡da instalação, sendo necessário a previsão

todo o de
Conector cabo-haste para haste de atenamento O5/8" e condutor 16mm2
reforçado em bronze. (O objeto deve ser fomecido com a devida instalaÉo,
sendo necessário a previsão de todo o coniunto de montaqem)
Conector cabo-haste para haste de atenamento O5/8" e condutor 1 Omm2
reforçado em bronze. (O objeto deve ser fomecido com a dev¡da instalação,
sendo necessário e orev¡são de todo o coniunto de montedeml
Terminal sapata aperto de pressäo para cabo 1 6mm2 fundido, com conjunto de
paratuso para fixação. (O ob¡eto deve ser fomecido com a devida ¡nstalação,
sendo necessário a Drevisão de todo o coniunto de montaoeml
lnfraestrutrra
Eletroduto conugado helicoidal fe¡to em Polietileno de AIta Dens¡dade (PEAD) -
(Þ1.1/4"- (O objeto deve ser fomecido com a dev¡da instalação, sendo
necessário a previsão de todo o coniunto de montaqem)

M

Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concrelo. Dimensões:
30x30x30cm (O objeto deve ser fomecido com a devida instalação, sendo
necessário a previsão de ¡nsumos e acessórios para sua fixaÇão no solo)

cabos 5mm2 com 2

Teminal olhal para cabos 2,5mm2
Condutores .

2 V¡as -

Servhoo Prelimlnares

do
CompactaÇáo e reconstrucão do pavimento em concreto

Poste Telecônico para luminária (Modelo 01). Dois braços curvos e curtos com
no máximo 6m de altura. Do tipo Engastado ou Flangeado com todos
acessórios, kits de montagem e fixação. (O objeto deve ser fomec¡do com a
devida instalação, sendo necessário a prev¡sáo de base em concreto e insumos
necessários para a fixação dos postes)

Código

c09

c10

c11

c12

c13

c14

c15
cl6
c17

cr8
c19
c20

c01
coz
c03

c04

Fonte

:i::';ì >'

':- - 1..-''

::ì : :\ _;

Item

1.1.3.1 Cotação

1 .1.3.2. Cotação

r.1.3.3. Cotação

1 .1.3.4. Cotação

1.1.4.

1 .1.4.1. Cotação

1.1.4.2. Coteção

1.1.4.3.

1.1.4.5. Cotacão

1.1.5.1. Cotacão
1.1.5.2 Cotecão
1 . r.5.3.
,t-2,

1.2-1-
1.2.1 .1. Cotacão
1.2.1 2. Cotecão
1.2.1.3.
1-2.2.

1.2.2.1. Cotação

\¡tt'tPMv3.0.4 2t4 ,{JtsR
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CATXA PO - PLANTLHA ORçAMENTÁR|A
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

OPERAçÃO

LOCALIDADE SINAPI

stcoNV

DATA BASE

de
/ TOMADOR

DO LOTE

DO EMPREENDIMENTO

IUF BDI 1 BDI 2 BDI 3
e da da o/o

ú
l

É

J

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA
RA

RÂ

RA

RA

RA

Preço Total
(R$)

88.479,96

5.86(l-OO

732,40

732,40

314,00

14653.51

785,00

397.44
244.52

1

Preço Unitário
(cam BDI) (R$)

654

1

BDI

l%t

; a::

BDI 1 I 3,08 7_848,00

Custo Unitário
(sem BDI) (R$)

BOt

00 BDI

Quantidade

76,00 890,00 BDI 1 1.1U,21

I

j

l

I

40,00 78,00 BDI 1 02,03 4.0A1,20

40.00 1 4,00 BDI 1 18,31

i

I

i

l

40,00 6,00 BDI 1 7.85

1 00,00 Þ,00 BDI I 7,85

00

1 ,00 4. 500,00 BDI I 5.886,45 5.886,45

46,00 2,O0 BDI 1 146, 6.739,46

600.00 't0 00

Unidade

Pç

Pç

M

Þ^

Pç

PÇ

M
M
M

Descrição

LED (60W). Potência nominal mín¡ma de sOW e máxima de 6OW
Tensão b¡volt automâtica 1271220V. Fluxo Luminoso mínimo 660O lúmens.
Eficiência luminosa mínima 1 l Olm/W. Temperatura de cor sOOOK Fp superior a
0,92. ïipo Pétala. Com Relé Fotoelétrico (Fotocélula) para ac¡onamento
individual. (O objeto deve ser fomecido com a devida instalação, sendo
necessá¡io a prev¡são de todo o conjunto de fixação e montagem)

Haste de aterramento de cobre. O5/8" - 2400mm, czmada254 microns. (O
deve ser fornec¡do com a devida instalação, sendo necessário a previsão Pç

todo
para haste de atenamento e condutor 16mm2

reforçado em bronze. (O objeto deve ser fomecido com a dev¡da ¡nstalação, Pç 40,00 '14,00 ' BDt I
sendo todo o

18,31
de

Coneclor cabo-haste para haste de aterramento O5/8" e condutor 1omm2
reforçado em bronze. (o objeto deve ser fomecido com a devida instalação,
sendo necessano deo

sapata aperto de pressão para cabo 16mm2 fund¡do, com conjunto de
para fixação. (O objeto deve ser fomecido com a dev¡da ¡nstalação, Pç

necessano a de

Eletroduto corrugado helicoidal feito em polietileno de Alta Densidade (ÞEAD) -
(Þ1.1/4". (O objeto deve serfomecido com a devida ¡nstalação, sendo
necessário a previsáo de todo o coniunto de montaqem)
Conector cÃm2

de 1 cÃm2
olhal

Padrão de para iluminação pública, comc aixa medição do tipo
PH (Padrão COPEL), instalada conforme NTC 9Ol 1 I S em poste da

de energia. Ramal de ligação derivado diretamenle da rede de
sendo ele trifásico com condutores de 3#1Omm2 isolação O,Z1kV TOoC pVC

e proteção geral de 3x504, conforme NTC 901 100. (O objeto deve ser fomecido
com a devida ¡nstalagão, sendo necessário a previsão de todos os elementos,

a
Caixa passagem em alvenaria com tampa em concreto, e fundo drenante
com areia (5cm) e brita no 2 (1 ocm). D¡mensões: 3Ox3Ox3Ocm (O objeto deve
ser fornecido com a devida ¡nstalação, sendo necessário a prev¡são de insumos

acessonos

0mm2 -
2Cabo PVC

nu - 16mm2

Código

c07

c09

c10

c12

c13

c15
Þ

c17

c22

c18

Fonte

;:_-rt _: ::

Item

1.2.2.2. Cotação

1.2.3.'l Cotação

1.2.3.2. Cotação

.2.3.3. CobÉo c11

1.2.3.4. Cotâção

12.4.

1.2.4.'l Cotação

1

1.2.4.3. Cotacão

1.2.4.5 Cotação c21

.2.4.6. CoteÉo

1

1.2.5.3. {
PMv3.0.4
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PO - PLANTLHA ORçAMENTÁRh
Orçarnento Base para Licitação - (SELECIONAR)

)

Grau de S¡gilo
#PUBLICO

OPERAçÃO No stcoNV / TOMADOR
de Marmeleiro

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTESINAPI

DO EMPREENDIMENTO

/uF BDI .t BDI 2 BDI 3
e luminárias da U

o
l

É

.t

RA

RA

Preço Total
(RS)

12
46-ørte_12

Preço Un¡tário
(com BDI) (R$)

BDI

t%t

BDI 1 274.70 8.790.40

Custo Unitário
(sem BDI) (R$)

210,00

Quantidade

32,00

32,00 890,00 BDI I 1. 1 64 ,2 37.254.72

Unidade

UNIDADEBR-2

Descrição

Luminária tipo v¡ária 60W para iluminação pública, mínimo 6.600
UNIDADE

CódigoFonteItem

1.3.1
1.

1.3.1.2. Cotaçâo c24

Encargos sociais: socia¡s do daaOSforam

Total.UCusto Unarredondamento de duas casas decimaisFo¡ cons¡derado

OU - 100% Outros.CP - lOOo/oRP - 100%do lnvest¡mento: RA - Rateio eentreda

Mafmeleiro/PR
Local

sexta-feira, 22 de abnl de 2022
Data

Nome: Michel
CREA/CAU: 137
ART/RRT: 17202221

,.'É

(-

\¡PMv3.0.4
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREçOS N'003t2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' I 17 12022
TIPO: MENOR PREçO SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação/execução de
iluminação em espaços públicos incluindo mão de obra e fornecimento do material,
atendendo as necessidades do Departamento de Urbanismo.

ANEXO X

A Comissão de Licitação da Prefeitura de Marmeleiro:

CRONOGRAMA FÍSICO F'INANCEIRO

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx, Postal 24 - CEP 85.6 l5-000
E-ntail: lioíLacao(¿)¡rtalntelci ro, !rr.g<rv.br' / lic itacaoO2liùnanncit:i¡o. Utpov.hr - Tclef'one: (46) 3 525-8 I 07 / 8 105
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" 

,r.in¿n"" o"r" ¡rur,n"oeo ¿" prr"" ¿" rno"""n¿¿ |

l.

't.1.2.

1.4_

't.

't.2

'1.3.1.

Conjunto

lnfraestfrJtura

Prel¡minares

de Ateramento

Preliminares

de Atenamento

201.549,48

9.171,65

2'12.749,6

14.653,51

Total: RS 542.057,78

segunda-feira. 25 de ahnl de 2022
Data

,€

\¡
d.o*\..

J::¡ j::'ji.-s

i I
11

05123

t0

o4t23

9I

^tltl

7

11t22

126

01t23 06t2312J22

I

4

'lot22

)12.:t1 !.

32

09t22ou22

1

07t22

j j:c ta 15

a:4i..,.

1aa.aa.1

'.:¡ 
a: i'.t,

Parcelas:

% Período:

'b Periodo:

% Período:

'16 Per¡odo:

% Período:

% Per¡odo:

% Período:

% Per¡odo:

% Período:

"/6 Per¡odo;

0/6 Periodo:

'16 Per¡odo:

% Periodo:

% Periodo:

Reôâsse'

Outros:

Reoasse:

Pêríodo:

Valor (R$)Item Descrição

Nome:

PMv3.0.4

CRE.A,/CAU:

ART/RRT: I
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MUNICíPIC DE MARMELEIRO
ESTADo oo peRaNÁ

EDTTAL DE TOMADA DE PREÇOS N" 003/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" I I 1. /2022
TIPO: MENOR PREÇO SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL

OBJETO Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação/execução de
iluminação em espaços priblicos incluindo mão de obra e fornecimento do material,
atendendo as necessidades do Departamento de Urbanismo.

ANEXO XI

A Comissão de Licitação da Prefeitura de Mannelciro

MEMORIAL DESCRITIVO

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I

Avenida Maoali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEp 85.615-000
E-tnail: lioitauacrl¿i)rtra¡rnclcrito.pr.sov.br'/ licitaoatú2úù¡nalnrclciro.pr:gJ.þt'- Telefonr:: (4ó) 3S25-8 I07 / 8I Os
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO

ELÉTRtco DE TLUMINAçÃo púBLlcA

MARMELEIRO. PR

OBRA: INSTALNçÃO DE ILUMIruNçÃO PÚELICA E

SUBST UIçÃO DE LUMIITIÁNINS COM I-ÂVIPADAS DE VAPOR

OT SÓOIO E MERCÚNIO POR LUM¡IrIÁRINS DE TECNOLOGIA

LED

LOCAL: CIDADE DE MARMELEIRO PARAruÁ - PTNíN¡ETRO

URBANO

PROPRIETÁNIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO

[-ucas Santolin
Engenheino Eletricista
CREA - frR: 1423231D

)ru*", S*$lr^
Lucas Santolin

Engenheiro Eletricista

CREA PR-142,3231D

L,s
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Obra: lluminação Pública

Local da obra: Perímetro Urbano - Marmeleiro - pR

Proprietário: Prefeitura Municipal de Marmeleiro

Projetistas: Eng. Lucas Santolin, Eng. João Paulo Cardozo e Eng. Marcos Ademir
Bussmann

1 - |NTRODUçÃO

A iluminação pública tem como definição/objetivo prover de luz, ou claridade
artificial, os logradouros públicos no período noturno ou nos escurecimentos diurnos
ocasionais, inclusive aqueles que necessitam de iluminaçäo permanente no período diurno,
sendo assim, uma necessidade básica para o desenvolvimento econômico das cidades e,

servindo também, como uma peça importante para o combate ao crime.

Partindo das antigas lanternas a óleo, as tecnologias de iluminaçäo tiveram um

salto enorme com a invenção da lâmpada elétrica, desde a incandescente, passando pelas

lâmpadas a vapor de mercúrio, a vapor de sódio, a multivapores metálicos, pelas lâmpadas
de indução e chegando aos LEDs. A iluminação pública tem papel fundamental na melhoria
da qualidade de vida da população, na ocupação de espaços públicos com atividades lícitas
à noite, na imagem da cidade, no incremento do comércio e no turismo. É impossível, hoje
em dia, imaginar uma cidade de pequeno, médio ou grande porte sem iluminaçäo pública.

As cidades que ainda possuem iluminação inadequada ou ineficiente já têm a

consciência dos benefícios que a melhoria do sistema de iluminação pode trazer.
Portanto, o presente memorial descritivo tem por finalidade descrever as diretrizes

básicas que devem ser observadas na reformulaçäo/readequação da iluminação pública do
município de Marmeleiro, onde será feito o retrofit da iluminação pública, substituindo as
luminárias com tecnologia ultrapassada por LED e mantendo essa tecnologia onde já está
presente. Cabe salientar que o memorial e o projeto elétrico de iluminação pública da
cidade serão de todo o perimetro urbano, ruas, praças, parques, avenidas, trevos de
acesso, e demais áreas que são externas e fazem parte da iluminação pública da cidade,
näo sendo parte integrante desse memorial e projeto as áreas internas das edificaçöes da
prefeitura municipal.

ANü[þlt"lAt'ì
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2 - COMPONENTES DO PROJETO

. Levantamento dos pontos de iluminação pública existentes, identificando todos

os pontos e discriminando o tipo de lâmpada, luminária e braço suporte; potência,

número do poste, sistema de abastecimento, entre outros dados pertinentes;

. Dimensionamento do novo sistema de iluminaçäo, com levantamento dos pontos

onde seräo necessárias as substituições de braços supofte ou luminárias;

. Quantitativo de luminárias e acessórios, e plano de reutilizaçäo das luminárias e

lâmpadas substituídas (Ver arquivos em anexo).

. Projeto elétrico em formato digital (Croqui de instalação), e em 3 vias impressas.

. ART do projeto assinada por profissional habilitado pelo cREA.

. Ofício para cadastramento da nova iluminação pública da cidade na

concessionária coPEL, após a instalação das luminárias.

3 - ¡LUM|NAçÃO PÚBL|CA ATUAL

Toda a cidade de Marmeleiro possui iluminação pública, porém para se ter uma
gestão da iluminação mais eficiente, mais econômica e sustentável, será dimensionado um

novo sistema que atenda a esses principais conceitos (eficiência e economia).

Essa reformulação proposta dar-se-á com a retirada de luminárias com tecnologia
ultrapassada e que, possuem em elevado consumo de energia em comparação com
tecnologias atuais e säo altamente difundidas na sociedade. A situação atual da iluminaçäo
pública da cidade, em sua totalidade, conta com diversos modelos de luminárias, lâmpadas
e braços.

Dessa forma o retrofit basicamente se dará com a substituição dos seguintes tipos
de luminárias:

. Luminárias de 400W - Vapor de Sódio (V S.);

. Luminárias de 250W - Vapor de Sódio (V.S.);

. Luminárias de 1SOW _ Vapor de Sódio (V.S.);

. Luminárias de 70W - Vapor de Sódio (V.S.);

. Luminárias de 125W _ Vapor de Mercúrio (V.M.);

. Luminárias de gOW _ Vapor de Mercúrio (V.M.);

l-s
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por luminárias com tecnologia LED de 60W, 100W e 200W o qual, a metodologia de

projeto está descrita no ltem 4. Os quantitativos de material, estão em memoriais,

discriminados por setor e prancha em anexo.

A iluminação atual, conta basicamente com 2 tipos de braços, um do tipo BR-1 e

BR-2, onde os braços do modelo BR-1 serão substituídos pelo BR-2, para que haja uma

melhor distribuição da iluminação das novas luminárias a serem instaladas.

4 DIMENSIONAMENTo Do STSTEMA DE tLUMtNAçÃo E DEScRtçÃo DAS

LUMINÁRIAS LED

Para facilitar a instalaçäo, economia, eficiência e também a posterior manutençäo

do sistema, buscou-se uma padronização dos elementos a serem instalados.

Uma vez que a cidade de Marmeleiro já possui pontos de iluminação pública com

tecnologia LED, esses pontos foram mantidos e serão conservados, sendo substituídos

apenas as luminárias de outras tecnologias. Foram feitas simulaçöes utilizando o Software

comercial DlAlux 4.12 para as luminárias de 60W e 100W e, com os resultados dessas

simulações, que säo apresentados no ltem 5, foram projetadas e distribuídas as luminárias.

Essa distribuição foi feita da seguinte maneira:

. LED 100W: As luminárias de 100W LED foram previstas nas regiöes centrais,

nas marginais e nas regiões/bairros onde já haviam luminárias dessa potência,

assim, padronizando toda a região/bairro com a mesmas luminárias, mantenho

assim a mesma potência de iluminaçäo e mesmo nível de iluminância, dessa forma

näo gerando desconforto visual e mantendo o padrão existente e atendendo as

normas vigentes.

. LED 60W: As luminárias de 60W foram projetadas em regiões e bairros onde

não havia a tecnologia LED e toda a iluminaçäo é feita por luminárias de V.S. e
V.M., dessa forma todo o bairro fica com a mesma potência de iluminaçäo e
seguindo as recomendações das normas técnicas vigentes.

. LED 200W: Essas luminárias serão instaladas apenas em superpostes de

15m existentes nas avenidas e rotatórias.

L>,
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A substituição das luminárias, além de reduzir o consumo de energia elétrica, gera
um incremento no nível de iluminância rnérlia de todos os pontos a serem readequados,
agregando melhoria na segurança, bent-estar da população, diminuiçäo no número de
acidentes de trânsito, auxílio à proteção policial e destaque a edifícios e obras públicas a

noite.

Com o intuito de ficar mais e,¿idente qual luminária irá atender aos níveis de
iluminamento desejado, é apresentado abaixo as especificaçöes de cada luminária LED a
ser instalada na iluminaçãcl pública do município de Marmeleiro - pR.

' Luminária LED (60W): Potência nominal rnínima de 50W e máxima de 60W,
tensão bivolt automática 127V1220V. Fluxo luminoso mínimo de 6600 lúmens;
eficiência luminosa mínima cle 110 lúmens / \Â/; índice e reprodução de cores
(lRC) mínimo de 70o/o; temperatura cle cor correlata (TCC) de 5500K á 6S00K;
fator de potência mínimo de 0,95; expectativa de vida útil de no mínimo
50.000h pa"a L80; distorção harnrônica total (THD) máxima de 10%;

tecnologia dos LED's tipo SIVID - Surface Mount Device ou COB; distribuição
luminosa transversal tipo ll, longitudinal média e/ou curta e controle de
distribuição luminosa do tipo limitada ou totalme¡te linlitada, conforme NBR
5101; corpo em alumínio injetado a alta pressäo com pintura epóxi na cor
cinza ou corpo extrudado; para instalaçäo em postes e/ou braços de
iluminação pública com diârnetro de 48,5mm a 60,3nrm, fixação realizada por
parafusos de aço inox, com controladcr eletrônico para móclulos de LED
(driver) alojado (interno) ao corpo da luminária; conjunto óptico formacJo por
conjuntos modulares; cotrì torlada e relé fotoelétrico (com garantia de 5 anos)
compatível com a luminária conforryre NBR 5123 incorporada ao corpo da
luminária; índice de proteçäo contra penetração de poeira e água lp 66 para

o conjunto óptico e para o cotnpartimento do driver; índice de proteção contra
impactos de no nlínirno lllr08.

/ <..
l-'/
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. Luminária LED (100W): Potência nominal mínima de gOW e máxima de 100W,

tensão bivolt automática 127V1220V. Fluxo luminoso mínimo de 11.000

lúmens; eficiência luminosa mínima de 110|úmens /W; índice e reprodução

de cores (lRc) mínimo de 70%; temperatura de cor correlata (TCC) de

5500K á 6500K; fator de potência mínimo de 0,95; expectativa de vida útil de

no mínimo 50.000h para L80; distorçäo harmônica total (TllD) máxima de

10%; tecnologia dos LED's tipo sMD - surface Mount Device ou coB;
distribuição luminosa transversal tipo ll, longitudinal média e/ou curta e

controle de distribuição luminosa do tipo limitada ou totalmente limitada,

conforme NBR 5101; corpo em alumínio injetado a alta pressão com pintura

epóxi na cor cinza ou corpo extrudado; para instalaçäo em postes e/ou

braços de iluminação pública com diâmetro de 4g,5mm a 60,3mm, fixação

realizada por parafusos de aço inox, com controlador eletrônico para

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

óptico formado por conjuntos modulares; com tomada e relé fotoelétrico (com

garantia de 5 anos) compatível com a luminária conforme NBR s123
incorporada ao corpo da luminária; índice de proteçäo contra penetraçäo de
poeira e água lP 66 para o conjunto óptico e para o compartimento do driver;

índice de proteção contra impactos de no mínimo lKOg.

. Luminária LED (200w): Potência nominal mínima de 1gOw e máxima de
200W, tensão bivolt automática 127Vt220V. Fluxo luminoso mínimo de
22.000 lúmens; eficiência ruminosa mínima de 110 lúmens / w; índice e

reprodução de cores (lRC) mínimo de 7Oo/o; temperatura de cor correlata
(TCC) de 5500K á 6500K; fator de potência mínimo de O,gS; expectativa de
vida útil de no mínimo 50.000h para L80; distorçäo harmônica total (THD)

máxima de 1oo/o; tecnologia dos LED's tipo SMD - Surface Mount Device ou

COB; distribuiçäo luminosa transversal tipo ll, longitudinal média e/ou curta e

controle de distribuição luminosa do tipo limitada ou totalmente limitada,

conforme NBR 5101;corpo em alumínio injetado a alta pressäo com pintura

epóxi na cor cinza ou corpo extrudado; para instalação em superpostes com

L>-
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5 - SIMULNçÖES DA ILUMIruEçÃO PÚEL¡CE COM AS LUMINÁNINS IEO

Obra: lluminação Pública

Local da obra: Perímetro Urbano - Marmeleiro _ pR

Software utilizado: DlAlux 4.12

Critérios de simulação

Para as simulações, foram consideradas os seguintes critérios:

Postes de concreto armado padrão COPEL

a. Perfil médio das ruas: Rodagem de 7,00m e passeio de 3,00m

b. Distância média entre o poste e o alinhamento da rodagem: 0,s0m
c. Distanciamento médio entre os postes: 30,00m

d. Altura média de instalação das luminárias (1):7,00m
e. Pendor (21:1,50 - 2,00m

f. Comprimento do braço extensor (a): BR2 - 2,35m

suportes para a luminária do tipo pétalas, fixação realizada por parafusos de
aço inox, com controlador eletrônico para módulos de LED (driver) alojado
(interno) ao corpo da luminária; conjunto óptico formado por conjuntos
modulares; com tomada e reré fotoelétrico (com garantia de 5 anos)
compatível com a luminária conforme NBR 5123 incorporada ao corpo da
luminária; índice de proteção contra penetração de poeira e água lp 66 para
o conjunto Óptico e para o compartimento do driver; índice de proteçäo contra
impactos de no mínimo lKOB.

ì.
i .\-
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1"85 m

0.00 30.00 m

Figura l: Planejamento da Via - postes de concreto.

(1)

G}
Figura 2: Planejamento de instalaçäo das luminárias.

Superpostes

a) Perfil médio das ruas: Rodagem de 7,00m, Passeio de 3,00m e Canteiro Central -
1,00m

b) Distanciamento médio entre os superpostes: 40,00m
c) Altura média de instaração das luminárias superpostes: 15,00m
d) Quantidade de luminárias Superpostes de 15,00m: 4 luminárias (4 pétalas)

-+
ry ry

--+

7.00 m

r-{-_
o.0o

¿10.00 m

Figura 3: Planejamento da Via - Superpostes.

0.00
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Luminárias simuladas

LED de 60W - Seçäo 5.1

LED de 100W - Seção S.2

LED de 200W - Seção 5.3

5.1 - LUMINÁRIA LED 6OW
!

7.00 m

0.00

i
I

l,-'
-3.00

l-t-
o,0o 30-00 m

Figura 4: campo de avaliação pista de rodagem - Linhas isográficas.

.. ¡\,

l-t_
o.o0

30.00 m

Figura 5: Campo de avaliação passeio - Linhas isográficas.

r0 t5 20 25 3{r t0 45 50

L

l-<tl,/ ¿

10\
15 lo1

10

10 12

Figura 6: Representação em cores falsas
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5.2 _ LUMINÁRIA LED lOOW

.00 m

0.00

0.00 3o.oo m

Figura 7: campo de avaliação pista de rodagem - Linhas isográficas.

Figura 8: Campo de avaliação passeio - Linhas isográficas.

l

I
-3.00

I

0.00 30.00 m

r0 25 30 1ø 45 50 lx

L (
J

ll

15
20

15 2o

-'i

0

Figura 9: Representação em cores falsas
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5.3 - I.UIVUT.¡ÁNIA LED 2OOW - SUPERPOSTE 15M DE ALTURA

.00 m

0.00

0.00 nl

.3.00

t_ÈÉ|-_-
0.00 40.00 m

Figura 10: campo de avaliaçäo pista de rodagem - Linhas isográficas.

i

I

tlã---..-..,-<*1\..er/ l

0,00 40.00 m

Figura 1l: Campo de avaliação passeio - Linhas isográficas.

r0 15 20 25 30 40 45 50 h

Lj-

40
50

oo/
40" .. .. . ., ., 40

Figura l2: Representação em cores falsas
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6 - CONSTDERAÇOES FtNAtS

Os níveis de iluminaçäo foram dimensionados conforme prevê a NBR 5101,
garantindo um nível correto de iluminaçäo, levando em consideraçäo a eficiência energética
e economta

Todos os dimensionamentos contidos neste projeto devem ser rigorosamente
atendidos. Qualquer tipo de dúvida ou problema detectado na instalaçäo, o contratado deve
se reportar ao engenheiro responsável imediatamente e efetuar o registro em ata.
Problemas resultantes de uma instalação não conforme por incompatibilidade física entre
projeto e execução que não foram

responsabilidade do contratado.

tratados antes da execução, são de inteira

Este projeto foi elaborado levando em consideraçäo as estruturas existentes no
município e produtos existentes no mercado. Alguns ajustes foram efetuados para que o
projeto não seja inviabilizado por dificuldades na seleção de produtos, sendo neste caso,
todas as características dos componentes integrantes do sistema de iluminação pública
descritas nesse memorial descritivo.

No decorrer do processo licitatório para adquirir as luminárias, junto com a amostra
deverão ainda ser apresentados os laudos/ensaios de laboratório nacional ou internacional
acreditados pelo INMETRO, conforme norma ABNT para as luminárias especificadas no
objeto, sendo vedada à apresentação de ensaios de laboratórios de empresas que
pertençam ao mesmo grupo econômico das licitantes. Os ensaios a serem apresentados
obrigatoriamente säo:

' Ensaios de grau de proteção ótico/alojamento (comprovação de grau de proteçäo);

' Ensaios de rendimento óptico/fotometria (comprovação a eficiência luminosa);

' Ensaio de vibração (confere segurança de que a luminária não desprenderá de sua
fixação e manterá os componentes elétricos intactos);

. Ensaio de fator de potência;

' Ensaio de distorçäo harmônica total THD (comprovaçäo de qualidade de energia
elétrica);

. Ensaio UV da lente;

' Declaração de garantia das Luminárias de LED ofertadas pelo prczo mínimo de 0S

(cinco) anos, inclusive do sistema integrado ao corpo da luminá ria para acionamento

l¿
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e desligamento automático em função da luminosidade ambiente, expedida e
assinada pelo fabricante da luminária.

Conforme a NTc 810038 a identificação das luminárias deve ser externas,
individuais, estampadas de forma legível e indelével no próprio corpo ou por meio de placa
rebitada de aço inoxidável ou alumínio, com as seguintes informaçöes:

1.Nome ou marca do fabricante.

2.Modelo ou número de referência do fabricante para a luminária
3.Potência e Tensão de trabalho.

4.Ano de fabricação.

L 5-
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7 - REFERÊNCIAS

. NBR 5101 - ABNT - iluminaçäo púbrica - 
procedimento;

. NBR s410 - ABNT - lnstalações Elétricas de Baixa Tensão;

o NR - 10 - Norma regulamentadora do trabalho 10 - Segurança em

instalaçöes e serviços em eletricidade;

' Manual de lluminação Pública: Companhia Paranaense de Energia - COpEL

- Fevereiro 2012;

o catálogos de Luminárias e Arquivos IES para simulaçäo.

Lucas SantoIin,
Engenheiro Eletricista

EA - PR: 1423231D

Eo""M
Lucas Santolin

Engenheiro Eletricista

CREA PR-142.3231D

L -r-
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MUNICIPIO DE MARMELËIRO
ESTADO DO PARANA

EDITAL DE TOMADA DE PREçOS N" 003/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" I 1 1 12022
TIPO: MENOR PREÇO SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL

OB.IETO: Contratação de empresa para prestação de serviços cle implantação/execução de
iluminação em espaços públicos incluindo mão de obra e fornecimento do material,
atendendo as necessidades do Departamento de Urbanismo.

ANEXO XU

A Comissão de Licitação da Prefeitura cle Marmeleiro

PIìOJETO

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centlo - Cx, Postal 24 - CEP 85.6 l5-000
E-ntail: licìtacùo(4ìrtnarnlclcìr'o. or. r¿ov.bl r lioitacao02(Arn¡.rrrrrcleilo. pr.gov. b¡ - 'lelefone: (4 6) 3 525-8107 / I 105
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LUMINARh VER

DIMENSIONAMENTO EM

PRANCHA

POR NUMERAçÃO

LUMIMRA VER DIMENSIONAMENTO EM

PRANCHA

I
a9 s7d

cÔN|co PARA LUMINARA
LM LED - 2xxxW VER DETALHES

LUMINARIA LED. VER POTÊNCA DA LUMINÁRA EM PRANCHA

POSTE-VER MODELO NO DETALHAMENTO EM PRANCHA ANEXA

POSTE Mx

t_

DescrlçãoCor

Elemento a Remover

Elemento a Conservar

Elemento a lnstalar

coNVENÇÃO

ÆTITUDE
ENGENHARIA

Rua Pedro Ramlres de Mello, 2'l I S 03 | GEP 85.501.250 | Pato Branco - PR I Tel.: 46 3199-0039

attltudeengenharla.com

J'r, *âÆþ
Responsável Técnico Gontratante/Proprietário

GNPJ: 76.205.665/0001.01
de Marmelelro - PR

luca@attitudeen genharla.com
Engenhelro Eletriclsta - GREA PR I

Gerente de Proleto
Joåo Paulo Gardozo Perelra

Engenheiro de Projeto
Marcos Ademir Busemann

Prefeitura e Goncessionária:

Solicitado PorRevisão Data Descrlçåo

Setl2O21

Data:

Município de Marmeleiro - PR
Avenlda Macall, 255, Gentro
CEP 85.015-000 - Marmeleiro. PR

Dados da Gontratante/Proprietário:

1t250
Escala:Projetor

Proleto de llumlnação pública pera o munlclplo dc Marmelelro.

o
(,
I
É
l-\lll
J
ltJ

o
Fu?
o
É
À

Discriminaçåo dos Desenhos:
lmplantagåo;
Dl¡tdbul9åo das luminárlas da Parque central;
Slmulaçöes¡
Detalhes.
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r-ulr¡lruARn veR DTMENStoNAMENTo EM

PRANCHA

tun¡truÁRnveR
DII\¡ENSIONAMENTO EM

PRANCHA Èrr

reucô¡rco PARA LUMTNÁRA
LM LED - 2xxxW VER DETALHES

POSTE Mx

^:I lu¡¡rrulnn LED - yER poTÊ¡tct¡ oR Lult¡l¡tÁnn Eu PRANcHA

POSTE - VER MODELO NO DETALHAMENTO EM PRANCHA ANEXA

PoRNUMERAçÃ. I
a9

2I

DescrlçåoCor

Elemento a Remover

Elemento a Conservar

Elemento a lnstalar

coNVENÇA0

ÅÎTTTUDE
ENGENHARIA

Rua Pedro Ramlros de Mello, 2f I S 03 | GEP 85.501-25O I Pato Branco. PR lTeL: 46 3199.0039

attltudeengenhada.com

Responsável Técnico Gontrata nte/Proprietário

GNPJ: 7G.2O5.665/0001 -01
de Marmeleiro - PR

lucas@attltudeengenharla.com
Engenhelro Eletrlclsta - GREA PR I

Gerente de Proleto
João Paulo Gardozo Pereira

Engenhelro de Projeto
Marcos Ademirlussmann

Prefeitura e Concessionárla:

Solicitado PorRevlsåo Data Descrlçåo

Setl2O2l

Data:

Município de Marmeleiro - PR
Avenlda Macall, 255, Gentro
CEP 85.615-000 - Marmeleiro. PR

Dados da Contratante/Proprietário:

1t250
Escala:

Pro¡eto de llumlnaçäo pública para o munlclplo de Marmelelro.
Proieto:

o
(,
I

É
l-\lll
J
lt¡
ol-
ul?
o
É
À

Discrimlnação dos Desenhos:
lmplantaçåo;
Dlstrlbulgåo das lumlnárlas da Praça da lndependêncla.
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ENGENHARIA

Rua Pedro Ramlres de Mello, 2f I S 03 | CEP 85.501-25O I Pato Branco - PR lTeL: 46 3199-0039

attitudeengenharia.com

Res
Luc

Contratante/Proprietário- -.

E 3?11Ð.sztto
de Marme¡e¡ro - PR

76.205.6es/0001-01

I

i

o
(,
I

É
l-rlll
J
IIJ

o
F
l¡J?
o
É
À

Engenheiro de Projeto
Marcos Ademir Bussmann

Solicitado PorData

Prefeitura e Goncessionária:

Revisão Descrição

Gerente de Projeto
João Paulo Gardozo Pereira

Outl2O2l

Data:

Município de Marmeleiro - PR

Projeto:

Proleto de llumlnação pública para o munlclplo de Marmeleiro.

Dados da Gontratante/Proprietário:

r /r 000
Escala:

Avenida Macali, 255, Gentro
CEP E5,615-0O0 - Marmeleiro - PR

Discriminação dos Desenhos:
lmplantaçåo;
Dlstrlbuigåo dos postes - Setor A;
Dlstribulção dos braços suporte - Setor A;
Distrlbulçåo das luminárias - Setor A;
9lstema de llumlnaçåo Pírblica - Setor A.
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ÆTITUDE
ENGENHARIA

Rua Pedro Ramlres de Mello, 2f I S 03 I CEp 85.50f .250 | Pato Branco. PR I Tel.: 46 3le9.OO39

attltudeengenharla.com

Lucas Santolin
Engenhelro Eletrlclsta. GREA PR 142.323/D

Responsável Técnico Gontratante/Proprletár¡ o

L'"^ !ttÆ;
lucas@attltudeen genharla.com

GNPJ: 76.205.665/000l.Ol
de Marmele¡ro. PR

Engenheiro de Proieto
Marcos Ademlr Bussmann

Gerente de Projeto
João Paulo Gardozo Perelra

Prefeltura e Goncessionária:

Revlsåo Data Descriçåo Solicitado Por

Município de Marmeleiro - PR
Avenlda Macali, 255, Gentro
GEP E5.615-000. Marmeleiro. PR

Dados da Gontratante/Proprietário:

Setl2O2l

Data:

Pro¡eto¡

Proleto de llumlnaçåo prúbllca para o munlclplo de Marmeleiro. l/50
Escala:

o
(,
I

É
l-\lll
J
lU

o
F
lt¡I
o
É
È

Dlscriminação dos Desenhos¡
Detalhamento das lumlnárlas;
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QUANTITATIVOS

SETOR A - PRANCHA 01 DE 32

1 - rLUM¡runçÃo púeLtcR ATUAL/EXIsTENTE

Neste setor näo foram encontrados pontos de iluminação pública existentes,

somente rede de média e baixa tensão, portanto, é necessária a instalação de toda a
infraestrutura para iluminaçäo pública.

É apresentado abaixo a listagem dos equipamentos existentes, da iluminaçäo

pública atual do município. Na Tabela 1 está essa listagem:

Tabela l: Equipamentos existentes na iluminagäo pública do município.

Rua Pedro Ramires de Mello, 21 | S 03 I CEP 85.501 -250 | Pato Branco - PR I Tel.: 46 31 99-0039

attitudeen genharia. conr

Postes de concreto duplo T da concessionária (Copel) 32

Braço para lluminação pública - Modelo BR-1 0

Braço para lluminaçäo pública - Modelo BR-2 0

inária do tipo viária para lâmpadas de 70W a 250W, bocal E-40Lum 0

Lâmpada tipo Vapor Sódio 250W bivolt com reator 0

pada tipo Vapor Sódio 150W bivolt com reatorLâm 0

Lâmpada tipo Vapor Mercurio 125W bivolt com reator 0

Lâmpada tipo Vapor Mercúrio 80W bivolt com reator 0

Lâmpada tipo LED 100W 0

Lâmpada tipo LED 60W 0

Descrição do Equipamento Quantidade

i.(-L./
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ENGENHARIA

2 - EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, REUTILIZADOS E REMOV¡DOS

Na sequência será apresentada a listagem dos equipamentos a serem adquiridos,

reutilizados e removidos para a nova iluminaçäo pública do município. Na Tabela 2 está

essa listagem:

Tabela 2: Equipamentos novos, reutilizados e removidos na iluminação pública do município

Rua Pedro Ramires de Mello, 21 | S 03 | CEP 85.501-250 | Pato Branco.- pR 
I Tet.: 46 3199-0039

Postes de concreto duplo T da concessionária (Copel) 0 32 0

Braço para lluminação pública - Modelo BR-1 0 0 0

Braço para lluminação pública - Modelo BR-2 32 0 0

Luminária do tipo viária para lâmpadas de 70W a 2S0W,

bocal E-40

0 0 0

Lâmpada tipo Vapor Sódio 250W bivolt com reator 0 0 0

Lâmpada tipo Vapor Sódio 150W bivolt com reator 0 0 0

Lâmpada tipo Vapor Mercúrio 125W bivolt com reator 0 0 0

Lâmpada tipo Vapor Mercúrio 80W bivolt com reator 0 0 0

viária LED 100W para iluminação pública,Luminária do tipo

mínimo 11.000 lúmens

0 0 0

a do tipo viária LED 60W para iluminaçäo pública,Luminári

mínimo 6.600 lúmens

32 0 0

Descrição do Equipamento
Quantidade

Novos Existentes Removidos

attitudeengenharia.conr

Iç-
I/^
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LISTA DE MATERIAIS . Pofeltura de Marmelelro ' Parque Central

DescrlgãoQde.

coN JUNTO lUtr¡tt'tÁRtn

Jö pç com todos acessórios, kits de montagem e fixaçåo. (O objeto deve ser fornecido com a devida instalaçåo, sendo necessário a previsão de

base em concreto e insumos necessários para a fixação dos postes)

ecu ta. oucom

1101m/w. Temperatura de cor soooK. FP superior a 0,92. Tipo Pétala. com Relé Fotoelétrico

(o objeto deve ser fornecido com a devida lnstalaçáo, sendo necessário a previsáo de todo o

nto de fixaçáo e montagem)

lúmens. Eficiência luminosa mlnima
(Fotocélula) para acionamento individual.2 pç

CONJUNTO ATERRAMENTO

a 40 pç
de cobre.
de todo o

com a devida instaobjeto deve seralta camadae
dea

40 pç
com a devida(O objeto deve sere empara

atn

Conector utor 16mm'z

de
de ateÍramento

såo de todo4

com a devidadeve serreforçado em bronze.aterramento O5/8" e condutor 1

de todo o
cabo-haste para haste

sendo necessário
40 pç

Þ 40 pç
ser fornecido com apara fixação.pressáo parasapata aperto

necessano a odevida

com conjunto
de

INFRAESTRUTURA

o com a devidaobjeto deve serem Polietileno (PEAD) -Eletroduto corrugado
dea

1,1
7 100 m

76 pç onector de emenda para cabos 2,Smm'com 2 polos.e

38 pç onector para derivaçäo de cabo 1Omm'zpara cabo 2,smm'¿com 2 polos.I
76 pç olhal para cabos 2,Smm'10

11 pç

5em901conformeadaNPc (PadräoHalxacomc demedide paraçao
concesstonana energia.de amalR ligaçáode diderivado daretamente derede BTposte da elesendo comt¡ifásico decondutores

3#1 isolação0mm2 7t10, 700cKV ePVC geral 3x504,de conforme 90'1NTC 00. objeto serdeve comfornec¡do devidaa(oproteçáo
e insumos ade ostodosnecessárisendo aU

40 pç
com adeve ser30x30x30cm

suaa
Caixa de passagem em com tampa em conc¡'êto.

acessóriosde12

13 0,5 m! Brita de pedra N"2

14 0,5 mr Areia

CONDUTORES

15 600 m Multipolar 3 Vias - 3#1omm¡ - PVC 70'C

16 1200 m Multipolar 2 Vias - 2#2,5mm'' lsolação PVC 70"C

17 25 m de cobre nu - 16mm'z
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LISTA OE MATERIAIS - Pefeltura de Marmelelro ' Parque Central

Item Qde. U Descrlção

CONJUNTO LUMINARIA

38 pç
base em concreto e insumos necessários para a fxaçáo dos postes)

todoscom acessórios, dekits emontagem (ofixaçåo. objeto serdeve comfornecido devidaa instalaçáo, necessanosendo previa desao
pafa ou

6600 lúmens. Eficiência luminosa mfnima 110lm/vv
(Fotocélula) para acionamento individual. (O objeto

Temperatura de cor 5000K. FP supe¡'¡or a 0,92. Tipo Pétala. Com Relé Fotoelétrico

deve ser fornecido com a devida instalaçáo, sendo necessário a previsäo de todo o

conjunto de fixação e montagem)

mea m

2 76 pç

CONJUNTO ATERRAMENTO

com a devidamicrons. (O ser

a
cobre. Þ5/8" - 2400mm,

ntode todo o
â 40 pç

4 40 pç
com a dev¡daem bronze. (O serO5/8" e condutor

de todo o
cabo-haste para

sendo
ocoma(O objeto deve serem

o
e condutor 1omm'¿

de
para haste de aterramento

sendo necessário a5 40 pç

6 40 pç
deve ser fornecido com acom conjunto de parafuso parapressåo para cabo 16mm'¡sapata aperto

ecessano a dede

INFRAESTRUTURA

7 100 m
com a devida- ö1 .114". (O objeto deve serEletroduto corrugado em

a
etileno de Alta Den

de todo o

I 76 Pç Conector de emenda para cabos 2,smm¡ com 2 polos.

I 38 pç Conector para derivaçåo de cabo 1omm'zpara cabo 2,smm'¡com 2 polos.

10 76 Pç Terminal olhal para cabos 2,smm'z

11 pç

acessórlos esendo necessário a ade

em5PEL)coarxacomc med¡çáode do pomediçãode ilumpara inaçåo
poste concessionáriade energia.de amal de açâo diderivado daretamente rede BTdeR elesendo comtr¡fásico decondutores

0mm'¡3#1 0,711 o\/^700c proteçáoe geral 3x504,de NTCconfoÍme 901 (o00. objeto serdeve comfornecido devidaaisolaçáo

12 40 pç
com a devida(O objeto deve sercom tampa em concreto.

são de ¡nsumos e sua noâ
Caixa de passagem em

sendo

13 0,5 m! Brita de pedra N'2

14 0,5 ml Areia

CONDUTORES

15 600 m Cabo Mult¡polar 3 Vias - 3#1omm¡ - PVC 70'C

to 1200 m Multipolar 2 Vias - 2#2,Smm" - lsolaçåo PVC 70'C

17 25 m de cobre nu - I 6mm'z
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei no 6.496, de 7 de dezembro de L977 CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ART de Obra ou Seruiço
1720222073733

1. Responsável Técnico

JOAO PAULO CARDOZO PEREIRA
Titulo profiss¡onal:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Empresa Contratada: ATTITUDE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

RNP: I 71 8371 519

Carteira: PR-177419/D

RegistroÂ/isto: 56859

--- 2. Dados do Contrâto

CONITAIANIè: MUNICíPIO DE MARMELEIRO

AVENIDA MACALI, 255

CENTRO. MARMELEIRO/PR 85615-OOO

Contrato: (Sem número) Colebrado em: 1910812021

valor: R$ 32.990,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurfdica (Direito Público) brasileira

cNPJ: 76.205.665/0001 -01

3, Dados da Obra/Seruiço

AVENIDA MACALI, 255

CENTRO - MARMELEIRO/PR 85615-OOO

Data de lnício: 1910812021 Prevlsäo de término 30111t2022

ptgptigláti9: MUN.!C-tPlO DE MARMELEIRO
---" 4. Ativ¡dade Técnica
Elaboração

[Projeto] de s,sfemas de iluminação
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

* 5. Obseruações --
Projeto de iluminação pública de vias, avenidas e 2 parques

Assinaturas lnformações

cNPJ: 76.205.665/0001 -01

quantidade Unidade

1,OO SERV

I

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CARDOZO PEREIRA,

registro Crea-PR PR-777419/D, na área restrita do profissional com uso de login
e senha, na dala 20/04/2022 e hora 09h44.

o Jair Pilati

Frefe ito de Marm eleiro

ruu¡¡¡clp¡o oe ru¡RMErErRo - cNpJ: 76.205.665/ooo1-or

Valor da ART: R$ 233,94 Reg¡strada em':2ol04l2o22

- A ART é válida somente quando qu¡tada, conforme informaçöes no
rodapé deste formulário ou conferência no s¡te www.crea-pr.org.br.

-A autentlcldade deste documento pode ser verlficada no slle
ww.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da v¡a asslnada da ART será de responsabllidade do profìsslonal
e do contratante com o ob¡etlvo de documentar o vfnculo contratual.

GREA.PRAcesso nosso s¡te www.crea-pr.org.br

Central de atend¡mento: 0800 041 0067

Valor Pago: RS 233,94

Coõro¡hc È.gloNl d. lng.^i¡l¡

Nosso número: 247OLOL720222O73733

A autent¡c¡dade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
lmpresso em: 20/0412o22 74:03:1.3

www.crea-pr.org.br HCåF,I*3F



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei no 6.496, de 7 de dezembro deL977 CREA.PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
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ART de Obra ou Senr¡ço
L720222LtL422

¡- - 1, Responsável Técnico --.'---

I MICHEL MARTINAZZO
II Título profissional:
I

I ENGENHEIRO CIVIL
i

-- 2. Dados do Contrato

CONITAIANIE: MUNICIPIO DE MARMELEIRO

AVENIDA MACALI, 255

PREFEITURA MUNICIPAL CENTRO- MARMELEIRO/PR 85615-OOO

Contrato: PA-O 0112022 Cetebrado en: 2510212022

Tipo de contratantê: Pessoa Jurfdica (Direito Público) brasileira
Ação lnst¡tucionat: Órgão Público (ServidoriEmpregado)

RNP: 1712968823

Carteira: PR-137528/D

cNPJ: 76.205.665/0001 -01

3. Dados da Obra/seru|ço

RUA RIGOLETO ANDREOLI. SN

PARQUE MEU CAMPINHO, PRAÇA DA INDEPENDENCIA CENTRO E TRÊS PINHEIROS- MARMELEIRO/PR 85615.000
Data de lnfcio: 2510212022 Prevlsão de término: 3010912022 Coordenadas Geográflcas: -26,147932 x -53,026364

Proprietário: MUNICIPIO DE MARMELEIRO cNpJ: 76.205.665/0001-01
'--^- 4. Atlv¡dade Técnlca
Elaboração

IElaboração de orçamento] de implantação de elemento urbanlstico de mobiliário urbano
Fiscalização

[Fiscalização de obra] de implantação de elemento urbaníst¡co de mobiliário urbano

Quantidade
70,00

Quantidade

70,00

Unidade

UNID

Unidade

UNID
i
L

Após a conclusão das atividades técnlcas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

lnformações7. Assinaturas

Documento assinado eletron¡camente por MICHEL MARTINAZZO, registro Crea
PR PR-137528/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na
data 22/0412022 e hora 16h26.

MUNICIP¡O DE MARMELEIRO - CNPJ: 76,205.665/0001-01

ValordaART:RS88,78 Reg¡stradaem:2510412022

- A ARTé vál¡da somente quando qu¡tada, conforme informações no
rodapé deste formulárlo ou conferêncla no slte www.crea-pr.org.br.

-A autentlcldade deste documento pode ser verlflcada no slte
www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da vla ass¡nada da ARTserá de responsabllldade do proflsslonal
e do contratante com o obletlvo de documentar o vfnculo contratual.

Acesso nosso s¡te www,crea-pr.org.br

central de atendlmento:0800 041 0067

Valor Pago: RS 88,78 Nosso número: 24tOlOl72O222LtL422

Jair Pilati

Prefeito de Marme leiro

AautenticldadedestaARTpodeserverlflcadaem https://serulcos.crea-pr.org.br/publlco/art
lmpresso em: 26 / O4 / 2022 O8:54:55

www.crea-pr.org.br
EC.BEJH,Fß



Anotaçäo de Responsabllldade Técnlca - ART
Lel no 6.496, da7 da dezembrc de L977

Documento assinado eletronlcamente por LUCAS SANTOLIN, registro Crea-PR

PR-142323/0, na área restrlta do proflssional com uso de logln e senha, na data
22/04/2022 e hora 16h17.

Jair Pilati

107.'r
Página Vl

ART de Obra ou Serì/¡ço
t720222L12429

Equlpgà 1720222073733

CREA-PR
Conselho Reglonal de Engenharia e Agronomla do Paraná

1. Responsável Técnlco

LUCAS SANTOLIN
Tltulo proflaslonal:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

2, Dador do Contrato

contratante: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

AVENIDA MACALI, 255

CENTRO - MARMELEIRO/PR 85615-OOO

Contrato: (Sem número) Celeb¡ado em: 1910812021

Valor: R$ 32.990,00 Tlpo de contratant€: Pessoa Jurfdlca (Direlto Prlblico) brasilelra

3, Dados da Obra/Servlço

AVENIDA MACALI, 255

CENTRO - MARMELEIRO/PR 85615.000

Data do lnlclo: 1910812021 Prôvl.ão do térñlnot 3011112022

proprtetárto: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
4. Atlvldade Técnlca '

Elaboração

[Projeto] de srsfemas de iluminação

Após a conclus6o das atlvldades técnlcas o proflsslonal deverá proceder a balxa desta ART

5. Observações
Projeto de ilumlnaçåo públlca de vias, avenldas e 2 parques.

7. Asslnaturas 8. lnformaçðes

Acesso nosso slte www.crea-pr,org,br

Central de atendlmentot 0800 041 0067

Valor Pago: R$ 88,78

RNP: 1713770695

cart€lra: PR-142323/D

cNPJ: 76.205.665/0001-01

cNPJ: 76.205.665/0001 {l

Quantldade Unldade

1,00 SERV

GREA.PR
Con.ôlho l4lonrl dô lqúà¡ñ¡

. .. .:¡.s.T!9Tir9:1!r1..

N osso n úmero: 2 4lOlOtT 20222IL2429

l

l

- A ART á vóllda somGnþ quando qultadâ, conforme lnformeções no
rodapé deste lormulárlo ou conlerênclâ no slte www.crea-pr.org,br,

-A autentlcldade dgstr documento pode ser vet¡flcôda no slte
www.crca-pr,org.br ou wunn.confcr.org.br

- A guarde da vla asslnada de ART sor¡¡ de responsabllldade do profrsslonal

e do contaetento com o obJotlyo de documsnter o vfnÉulo contratual.

Valor da ARTI Reglstrada em t 27 10412022

A autentlcldade desta ART pode ser verlflcada em http¡://servlcos,crea-pr,org,br/publlco/art
lmpresso em: 28 I 0412022 08;48:L3

www.crea-pr.org.br !G.B#;BR-
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO

ESTADO NO PARA,NÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N" 00312022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' I 1 1 12022
TIPO: MENOR PREÇO SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL

oBJETo: Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação/execução de
iluminação em espaços púbticos incluindo mão de obra e forn-ecimento do material,
atendendo as necessidades do Departamento de urbanismo.

ANEXO XIII

DECLARAçÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Local e data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legív ell Cargo/Carimbo do CNPJ)

RG/CPF

Pelo presente instrumento, a empresa CNPJ no com sede na

^:,:^';;",'^"^';';ï 
."....'..,., através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do

arttgo 299 do código Penal que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa, nos termos da Lei Complementar n" 123i06, alterada petå rci 

'Comple-en 
tar no 147/l4,bem

assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

CNPJ: 76.205.665/0001 4 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. postrl 24 - CEp g5.61 5_000E-r"il, v.br._Telefone: (46)3525_8107/3105
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MUNICí PIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N" 003/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" I 11 12022

TIPO: MENOR PREÇO SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL

OBJETO Contratação de empresa para prestação de serviços de implantaçño/execução de

iluminação em espaços públicos incluindo mão de obra e fornecimento do material,
atendendo as necessidades do Departamento de Urbanismo.

ANEXO XIV

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

À Comissão de Licitação da Prefeitura de Marmeleiro:

Eu, (!W!!W), RG (ìnserir o número do RG), legalmente nomeado representante da proponente
(inserir o nome tla proponentel, CNPJ ftnserir o númerol, declaro, que me responsabilizo, sob as penas

da lei, pela qualidade da obra, materiais e serviços executados/fomecidos para realização do objeto da

referida licitação, inclusive a promoção cle readequações, sempre que detectadas impropriedades que

possam comprometer a consecução do objeto contratado.

de de2022

(Assinatura e identificação do representante legal da empresa proponente)

Esta declaração deverá ser emitida em papel preferencialmente timbrado da empresa proponente com o

número do CNPJ., endereço completo, endereço eletrônico, teleþne, e-mail, conx nome e assinatura do

representante legal).

CNPJ: 76.205.665/000 l -01

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitacaol¿i nrarmeleir o. pr. qov.bl i lio itacaoO2f¿}¡arrnc'loiro-pr'. gQv. br - 'l'elefone: (46) 3525-8 107 / I I 05



MUNIC
1t 0r

ípIO DE MARMELEIRO- 'I,

ESTADo no pRReNÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N" 003/2022

PROCBSSO ADMINISTRATIVO N" 11 1 12022

TIPO: MENOR PREÇO SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL

OBJETO Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação/execução de

iluminação em espaços públicos incluindo mõo de obra e fornecimento do material,
atendendo as necessidades do Departamcnto de Urbanismo.

ANBXO XV

CAPACIDADE FINANCEIRA

À Comissão cle Licitação da Prefeitura de Mameleiro:

Eu, (inserir o nome), RG ftnserir o número do RG), legalmente nomeaclo representante cla

proponente (inserir o nome du orononentel, CNPJ Declaro, que as demonstrações

abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último

exercício social.
Declaro, aincla, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a

apresentar toclos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SAO AS DEMONS ons

Sendo: AC - Ativo Circulante; PC - Passivo Circulante; ANC - Ativo Não Circulante; PNC - Passivo

Não Ci¡culante; ARLF - Ativo Realizável a Longo Pmzo.

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezanclo-se as demais.

Local, de de2022

Contador
(nome, no CRC e assinotura)

Esta declaração cleverá ser emiticla em papel preferencialmente timbrado da empresa proponente com o

número do CNPJ, endereço complelo, endereço eletrônicct, leleJone, e-mail, com nome e assinutura do

representante legal).

CNPJ: 7ó.205.665/000 I -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx, l)ostal 24 - CEP 85.615-000
E-rnail: liciracaoí¿i,nrrrnrclcilo.rr'.uor . bl i lic:itacaoO2(âlrnalrrtclçjlo. pr'.srtv. br'- Telel'one: (46) 3525-8 107 / I 105

Representante legal
(Nonte, RG no e assinatura)

ÍndiceValor em reaisTipo de índice

Liquidez geral (LG)
LG = (AC + ARLP) / (PC + PNC)
Liquidez conente (LC)
LC=(AC/PC)
Solvência Geral (SG)
sG: (AC + ANC) / (PC + PNC)



MUNIcípIo DE MARMELsndttt
ESTADO OO PENEN¡,

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N" OO3/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' I I I /2022
TIPO: MENOR PREÇO SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa pera prestação de serviços de implantação/execuçlio de
iluminação em espaços priblicos incluindo mão de obra e fornecimento do material,
atendendo as necessidades do Departamento de urb¡nismo.

ANEXO XVI

coMPoslçÃo aNaLITIcA Do BDI

CNPJ: 76.205.665/0001 -0 I
Avenida Macali, no 255, Centru - Cx. postal 24 - CEp g5.615-000
E mail: licitacao(¿-,nrarntelcirn.ur.gov. br' / licitacaoO2íá'lrnannclci¡1).pr.Èov.br -'felefone: (46) 352S-g t 07 / g I05
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C/|^IÑA Quadro de Composição do BDI Grau de Sigilo
#PUBLICO

N" OPERAçÃO No stcoNV
0

PROPONENTE / TOMADOR
Municí

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIçÃO DO LOTE

e luminárias da da Meu

Conforme legislaçäo tributária mun¡cioal, definir estimativa de Dercentual da base de cálculo oara o ISS: 100 000/.

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíouota do ISS lentre 2Yo e 5o/o\: 3 OOo/õ

BDI I

TIPO DE OBRA
de e Redes de de

Itens Siglas %
Adofado

Administração Central AC 5.29%
Seguro e Garantia SG O,25o/o

Risco R 1,00%
Despesas Financeiras DF 1,01%

Lucro L 8,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%

Tributos (lSS, variável de acordo com o municlpio) rss 3,00%
Tributos (Contribuiçäo Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneraçäo) CPRB 4,500/o

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 24.50%
BDI COM desoneraçåo BDI DES 30,81%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDt = 
(I+AC+S+R+G)*(1 +DF)*(L+ü _1

(1-CP-tSS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme leg¡slaçäo tr¡butária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 1oo%, com a
respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboraçäo do orÇamento fo¡ COM
Desoneração, e que esta é a alternat¡va mais adequada para a Administraçâo Públ¡ca.

Marmeleiro/PR sexta-feira, 22 de abril de 2022
Local

Responsável T
Nome: azzo
CREA/CAU: 137.5281D

ART/RRT: 1720222111422

PMv3.0.4

Data

1t3



MUN rcípro DE MARMELËrnottw
ESTADo oo pRnRNÁ

EDITAL DE TOMADA DE PRBÇOS N'003/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 11 I 12022
TIPO: MENOR PREÇO SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL

OBJETO: Contrataçño de empresa para prestação de serviços de implantação/execução de
iluminação em espaços públicos incluindo mão cle obra e fornecimento do material,
atendendo as necessidades do Departamento de Urbanismo.

ANEXO XVII

DEcLARAÇÃo DE TRABALHADoR(ES) euALrFrcADo(s)

À Comissão de Licitação da Prefeitura de Marmeleiro:

Eu, (inserir o nomd, RG (inserir o número do RG), legalmente nomeaclo representante da
proponente (inserir o nome da prononentel, CNPJ (inserir o númerol, declaro, para fins do na licitação
em epígrafe, disponibilizarâ para a execução do objeto licitado, trabalhador devidamente qualificaclo,
conforme estabelecido na NR10 - Instalações e Serviços em Eletricidade e na NR35 - Trabalho em
Altura.

Se t'encedor do certame, nos comprometemos a entregar o(s) certificado(s) de conclusão do(s)
curso(s) de qualificação da NR10 e NR35 atualizaclos, cle todos os envolvidos nesta fase, quando da
assinafura do contrato.

de de2022

(Assinaturu e identificação do representantc Iegal da empresa proponente)

Esta declaração deverá ser emitida em papel preferenciallnente timbraclo da empresa proponente com o
número do CNPJ., endereço contpleto, endereço eletrônico, teleþne, e-mail, conr nome e assinalrra do
representante legal).

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
Ë-mail: licitacaol¿i'nra¡rreleir <¡. pr. uor,. br' / lic itacao02(aì)¡nrlrnrel-cj!o-¡¿S,AJ..þI .- Tclef'one: (46) 3 525-8 1 07 / 8 l 05
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ltlluN rcíplo DE MARMELETRo ll'ff
ESTADO DO PARANA

EDITAL DE TOMADA DE PREçOS N',00312022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' I I I 12022

TIPO: MENOR PREÇO SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL

OBJETO: Contrataçño de empresn para prestação de serviços de implantação/execução de

iluminação em espaços púbticos incluindo mão de obra e fornecimento do material,
atendendo as necessidades do Departamento de Urbanismo.

ANEXO XVII

DECLARAçÃO DE POSSUIR EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

A Comissão de Licitações da Prefeitura de Marmeleiro

Eu, (!!!se!!!_o nomg), RG ftnserir o número tlo RG), legalmente nomeaclo representante da

proponente (inserir o nome do proponenlel, CNPJ (inserir o nítntero), DECLARO, para fins do disposto

na licitação em epígrafe, disponibilizarâ durante a execução do objeto contratado, todo e qualquer

recurso(s) necessário(s) e apropriado(s) de proteção ao desempenJro dos serviços, com aparelhamento,

equipamentos de proteção individual (EPI), materiais e ferramentas, bem como, realizará a f,rscalização

no usos desses equipamentos de segurança.

Na utilização de máquinas e ecluipamentos de guindar para elevação de pessoas, será

comprovado na assinatura do contrato o curso de qualificação atualizado dos trabalhadores envolvidos -
NR 12 - Segurança do Trabalho em Máquinas e Equipamentos.

(Local e data)

(nonrc, RG e assinalur¿t do representante legal)

CNPJ: 76.205.665/000 l -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000

E-mail: lic itacao(g,nra¡¡rcle'ilo.pr. gov. br' / lioitaoao02t?rnarrnek:irrr. pr'. sov.tr[ - Telel'one: (46) 3 525'8 107 / 8 105



MU Nrcípro DE MARMELE¡ndtv
ESTADO NO PNREN,Â

Marmeleiro, l5 de junho de2022.

Parecer Controle Interno n.' 15112022

Para: Prefeito de Manneleiro

Trata-se de Processo Licitatório de no 1 1112022, na modalidade Tomada de Preços no 00312022, do

tipo menorpreço por item, cujo objeto refere-se à contratação de empresapara prestação de serviços de

implantação/execução de iluminação em espaços públicos incluindo mão de obra e fornecimento do

material.

Cabe ressaltar que essa Controladoria, articula informações com o objetivo de monitorar e sugerir

a fim de resguardar a administração pirblica por meio de orientações preventivas nas áreas contábil,

financeira, orçamentária e patrimonial, verificando a legalidade, legitimidade, economicidade, moralidade

e desempenho na administração dos recursos e bens públicos, não adentrando na conveniência e

oportunidade dos atos praticados no âmbito das Secretarias Municipais,

Após análise minuciosa do processo licitatório acima referendado, esta Controladoria, no uso de

suas atribuições, passa a opinar.

Oportuno ressaltar que a modaliclade de licitação Tomada de Preços tem por objeto levar a feito o

certame, com fundamento no $ 2o, do art.22, bem como a alínea o'b", clo aft.23 ambos da Lei no 8.666, cle

2l de junho de 1993, que assim dispõem:

"Art. 22. São modalidades de licitação:
(...)
II - tomada de preços;
(...)

$ 2n Tomada de preços ë a modalidade de licitação entre interessados devidamente

cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramenlo até o

terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessdria

qualificação.
(...) "

"Art.23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo
anterior sertío determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor
est im ado da contr ataç ão :
II - para comprcts e serviços não referidos no inciso anterior:
(...)

b)tomada de preços-até R8 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil
reais);
(...) "

Sendo que o Decretono 9.412, de 18 de junho de 2018, atualizou os valores das modalidades de

licitação, os valores para obras e serviços de engenharia foram alterados pelo art. 1o, alínea "b", conforme

segue:

"Art. Io Os valores esîabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da Lei n" 8'666,

de 2l dejunho de 1993,/icam atualizados nos seguintes termos:

I - para obras e serviços de engenharia:
(...)
b) na modalidade romada de preços - qtë R$ 3.300.000,00 (três milhões e tezentos mil
reais) " ;

CNPJ: 76.205.6ó51000 I -0 I
Avenida Macali, no 25 5, Centnc - Cx. Postal 24 - CEP 85.6 I 5-000

E-mail: liciracao(2,marnieleilo.!rr.sov.br'/ licitaoaoO2(a}nannelcilo.pr.sov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

Portanto a modalidade eleita está correta, tendo em vista que levou-se em consideração que se

trata de uma obra e o preço máximo para a contratação é cte R$ 542.057,78 (quinhentos e quarenta e dois

mil e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos).

Sobre o requerimento feito pela Diretora do Departamento de Urbanismo solicitando a presente

contratação, a qual se justifica sua necessidade pois, a iluminação dos espaços públicos é de fundamental

importância para dar segurança a todos os munícipes, sendo eles pedestres ou motoristas que transitam

pelos espaços e vias e fazemuso diário deles.

O presente processo de contratação visa rcalizar a iluminação pública de espaços públicos como:

Praça Central Independência, Parque Urbano Meu Campinho, Ruas selecionadas no Conjunto

Habitacional Cooaphar III (Solete).

Essa obra é necessária, pois há um déficit de luminosidade nas áreas prejudicando a segurança no

trânsito de pessoas e veículos, é indispensável iluminação pública eficiente, para maior segurança, melhor

sinalização e aparência do ambiente.

A iluminação será toda realizada com luminárias de LED, as quais são mais modernas e eficientes

quando comparadas com outras tecnologias usadas no âmbito de iluminação pública. Com isso,

garantindo mais economia cle energia elétrica, assim como um ambiente mais claro, limpo e agradável.

No que diz respeito às quantidades solicitaclas, as mesmas foram apuradas de acordo com a

demanda necessária para a perfeita execução do projeto.

O quantitativo está baseado no memorial descritivo do projeto elétrico de iluminação priblica

elaborado pela empresa Attitude Engenharia, tendo como responsável técnico o engenheiro eletricista

Lucas Santolin - CREA-PR 14213231D, em anexo.

O valor estimado para contratação foi baseado em orçamento elaborado através de cotação e

planilhas de referência.

A Lei n' 8.666193 estabelece condições para habilitação nas licitações a serem realizadas, Nesse

aspecto o edital contempla a habilitação jurídica no item 5.2.1, regularidade fiscal e trabalhista no item

5.2.2, qualificação econômico-financeira no item 5.2.3 e qualificação técnica no item 5.2.4, estando,

portanto, contempladas as exigências do ar| 27 da Lei de Licitações, Ademais o edital relaciona as

condições para participação do certame conforme o inc. VI, do art. 40 da mesma Lei.

O critério de julgamento é pertinente com a disposição legal, tendo a presente licitação adotado o

critério de julgamento de menor preço regime de empreitada por preço global, conforme disposto no

preâmbulo e item 2.2 do edital.

Em relação ao contrato, verifica-se que guarda legalidade com o disposto na Lei 8.666193,

contemplando a previsão do artigo 55, visto que estão presentes as cláusulas essenciais, e ausentes

quaisquer condições que possam tipificar preferências ou discriminações.

Diante do atendimento dos preceitos legais, a Controladoria do Município de Marmeleiro opina

positivamente, ao prosseguimento do presente processo.

É o parecer
-\r--)4L

Coordenadora da Unidade de Controle Interno

CNPJ: 7ó.205.665/000 I -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615'000

E-mail: licitaca;l¿¡marnrcleilo.pr.eov.br'/ lioitacao02(Antannc.lcit o.pr.gov.trr - Telef'one: (46) 3525-8107 / 8 105
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Av. Macali, 255 - Caixa Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-8100 - CEP 85.615-000

Marmeleiro, 26 dejulho de 2022

Processo Administrativo n.o tlll2022
Tomada de Preços n.'00312022

Parecer n.'35212022

I - Da Consulta

Trata-se de análise de processo administrativo para contratação de empresa para
prestação de serviços de implantação/execução de iluminação em espaços públicos promovido
pelo Departamento de Urbanismo, nos termos do Requerimento n." 03212022.

Constam nos autos até aqui os seguintes documentos: requerimento para contratação,
levantamento de preços, manifestação do setor de contabilidade e Departamento de Finanças,
Portaria de designação da Comissão Permanente de Licitações, manifestação da controladoria
interna e minuta do edital com os seguintes anexos:

Anexo I - Cana de Credenciamento;
Anexo II - Declaração Unificada;
Anexo III - Termo de Renúncia;
Anexo IV - Declaração de Conhecimento do Edital;
Anexo V - Atestado de Visita Técnica;
Anexo VI - Minuta do Contrato;
Anexo VII - Declaração de Responsabilidade Técnica;
Anexo VIII - Proposta de Preços;
Anexo IX - Planilha Orçamentánia;
Anexo X - Cronograma Físico Financeiro;
Anexo XI - Memorial Descritivo;
Anexo XII - Projeto;
Anexo XIII - Declaração de ME e/ou EPP;
Anexo XIV - Declaração de Responsabilidade;
Anexo XV - Prova de Capacidade Financeira;
Anexo XVI - Composição Analítica do BDI;
Anexo XVII - Declaração de Trabalhador Qualificado;
Anexo XVIII - Declaração de Disponibilidade de Equipamentos e Máquinas.

II - Da Manifestação

Os autos foram remetidos a este órgão de consultoria jurídica para análise e aprovação
das minutas de Edital de Licitação e de Contrato, na forma prevista no Parágrafo único, do art.

nv

38, da Lei n.o 8.666, de 21 de junho de 1993
ø-
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Proý¡nra cl,{un øt?al da d,{amoloiro
Estado do Paraná CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali, 255 - Caixa Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-8100 - CEP 85.615-000

Importante ressaltar que esta Procuradoria Jurídica se atém, tão-somente, a questões
relativas à legalidade do processo, ressalvando, portanto, que todo o procedimento deverá
observar a legislação supracitada, principalmente no tocante aprazos e atos essenciais, não nos
competindo nenhuma consideração acerca do mérito da presente contratação e da
discricionariedade da administração pública ao Íaçar os parâmetros da contratação entendida
como necessiíria, bem como a forma de execução.

O presente tem por finalidade a análise da minuta de Edital de Licitação e do
correspondente Contrato, na modalidade de Tomada de Preços, do tipo menor preço, no qual o
município de Marmeleiro pretende promover com a finalidade de contratar empresa para
prestação de serviços de implantação/execução de iluminação em espaços públicos promovido
pelo Departamento de Urbanismo, nos termos do Requerimento n.'03212022.

Oportuno o esclarecimento no sentido de que a modalidade de licitação Tomada de
Preços tem por objetivo levar a efeito o certame, com fundamento no $ 2o, do art.22, bem como
a alínea '0b", do art. 23 ambos da Lei n.o 8.666, de 21 de junho de 1993, que assim dispõem:

"Art.22. São modalidades de licitação:
( ... )
II - tomada de preços;
(...)
f 2' Tomada de preços é a modalidade de licitação entre
interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas
as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia
anterior à data do recebimento das propostas, observada a
ne c e s s ór i a qua I iJìc aç ão.
( ... )'

"Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos
I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos
seguintes limites, tendo emvista o valor estimado da contratação:
I - para obras e serviços de engenharia:
( ...)
b) tomada de preços - até R8 1.500.000,00 (um milhão e
quinhentos mil reais);
(...)"

O Decreto Federal n.o 9.412, de 18 de junho de 2018, atualizou os valores das
modalidades de licitação que trata o art.23 da Lei 8.666193, autorizando para obras e serviços de
engenharia, na modalidade tomada de preços o valor de até R$ 3.300.000,00 (três milhões e

trezentos mil reais).

A modalidade eleita, portanto, está correta, uma vez que o valor m¿áximo previsto para
o certame é de R$ 542.057,78 (quinhentos e quarenta e dois mil cinquenta e sete reais e setenta
e oito centavos), consoante disposição do art. 23, inciso I, alínea "b". 

ø
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Av. Macali,255 - Caixa Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-8100 - CEP 85.615-000

O processo está instruído com a planilha orçamentiáriaparu a formação de preços para
lançamento do Edital, elaborada pelo engenheiro responsável técnico do Município, após
pesquisa de preços, constando o preço máximo previsto para o certame.

A Lei n.' 8.666193 estabelece condições para habilitação nas licitações a serem
realizadas. Nesse aspecto o edital contempla as exigências no item 10, estando, portanto,
contempladas as exigências do art. 27 da Lei de Licitações. Ademais o edital relaciona as

condições para participação do certame conforme o inc. VI, do art.40 do mesmo estatuto.

Ainda sobre o normativo de regência, cabe frisar os dispositivos inerentes ao pretendido
certame:

"Art.7o As licitações para a execução de obras e para a prestação
de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular,
à seguinte sequência:
I - projeto básico;
II - projeto executivo;
III - execução das obras e serviços.
(...)
$ 2'As obrqs e os serviços somente poderão ser licitados quando:
I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e

disponível para exame dos interessados em participar do processo
licitatório;
II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a
composíção de todos os seus custos unitarios;
III - houver previsão de recursos orçamentfuios que assegarem o

pagamento das obrigações decotentes de obras ou serviços a
seretn executadas no exercíciofinanceiro emcurso, de acordo com
o respectivo cronograma;
(...)"

Art. 10. As obras e serviços poderão ser executados nas seguintes

þrmas:
(.. )
II - execução indireta, nos seguintes regimes:
a) empreitada por preço global;
(...)

Observa-se que o critério de julgamento é pertinente com a disposição legal, tendo a
presente licitação adotado o critério de julgamento de menor preço em regime de empreitada por
preço global.

A celebração e formalizaçáo de contratos devem observar os ditames da Lei n'8.666193.
De acordo com o art.62, o instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de
tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam
compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em
que a administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato,
nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. O $ 4o do"ø
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Av. Macali,255 - Caixa Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-8100 - CEP 85.615-000

art.62 dispensa o "termo de contrato" nos casos de compra com entrega imediata e integral dos
bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

Em relação ao contrato, veriflrca-se que guarda legalidade com o disposto na Lei
8.666193, contemplando as previsões dos artigos 40 e 55, visto que presentes as cláusulas
essenciais, e ausentes quaisquer condigões que possam tipificar preferências ou discriminações.

Compulsando os autos administrativos, sob o aspecto jurídico, verifica-se que o
procedimento ao qual que se refere o Edital do Processo Administrativo n.o lll/2022,Tomada
de Preços n.o 0012022 e seus anexos se encontra dentro das exigências previstas na Lei n.o

8.666193, havendo regularidade na modalidade escolhida, não havendo impedimentos para o
prosseguimento do feito.

E o parecer

Ederson Dalla Costa
Procurador Jurídico

OAB/PR 53.299
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Marmeleiro,2T de julho de2022.

Parecer n" 077/2022

Prezado Presidente da CPL,

Considerando as informações e pareceres contidos no presente processo, AUTORIZO, a abertura
do Edital de Licitação na modalidade Tomada de Preços n' 00312022, que tem por objeto a contratação de
empresa para prestação de serviços de implantação/execução de iluminação em espaços públicos
incluindo mão de obra e fornecimento do material, atendendo as necessidades do Departamento de

Urbanismo, nos termos da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações ou da Lei 12.462, de 04

de agosto de 2011 e sua regulamentação, e demais norrnas pertinentes à matéria.

Encaminhe-se a Comissão Permanente de Licitação para necessanas

Prefeito

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitacao@marmelei¡o.pr.eov.br'/ lioitacao02(Arnanncleiro.pr.sov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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ESTADo oo peR¡NÁ

Avlso nrc r,rcrrnçÄ,o
TOMADA DE PREÇOS N" 003i2022 - PMM

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 1 1 1/2O22.LIC

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação/execução de iluminação
em espaços públicos incluindo mão de obra e fornecimento do material, atørdendo as necessidades do

Departamento de Urbanismo.

VALOR GLOBAL VfÁXfUO: R$ 542.057,78 (quinhentos e quarenta e dois mil e cinquenta e sete reais

e setenta e oito centavos).

ENTREGA DOS ENVELOPES: A entrega dos envelopes A e B, contendo respectivamente a

documentação de habilitação e a proposta de preços deverão ser protocolados no Setor de Licitações e

Contratos até o dia 16 de agosto de 2022, às 09:00 horas. Não serão consideradas as propostas em
atraso.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 16 de agosto de 2022 às 09 horas e 30 minutos, junto a sala de

reuniões da Administração e Planejamento da Prefeitura Municipal de Marmeleiro.

O Edital e seus anexos poderão ser obtidos na Prefeitura de Marmeleiro, no endereço Avenida Macali, no

255, Centro, Fone (46)3525-8107 ou 8105, Marmeleiro, Estado do Paraná, de2" a6"feira, das 08h30min
às 11h30min, e das l3h30min às 17h00min, e no site do município, no ícone LICITAÇÕES.

INFORMAçOBS COMPLEMENTARES: lnformações adicionais, dúvidas e pedidos de

esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão Permanente de Licitações, no endereço e telefone
acima citado ou pelo e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.qov.br.

Marmeleiro,2T de julho de2022

L.-,'.Lo'1-r,,-'
Ricardo Fiori

Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0l 11012021

CNPJ: 76.205.665/0001 -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
E-mail: licitacao@nrarnlelei¡ o.or. eov.br' / licitacao02lâ)rnannelcir o. nr. qov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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PORTARIA No 6.597,D8 10 DE OUTUBRO DE 2021.

Altera composição da Comissäo
Permanente de Licitação e dá outras
providências.

O pREFE|TO DO UU¡llCf plO DE MARMELEIRO, Estado do
paranâ, no uso de suas atribuiçöes e de conformidade com o disposto no art.

51, da Lei no 8,666/93,

RESOLVE:

Art. 10 ALTERAR a composição da comissão Permanente de

Licitaçäo, que passa a ser composta pelos seguintes servidores efetivos:
l- Presidente: Ricardo Fiori, Matrfcula no 1824'4;
ll - Membro: Everton Leandro Camargo Mendes, Matrícula 1393-5,

lll- Membro: Daverson Colle da Silva, Matrícula 1116-9;
lV - Membro: Lidiane Helena Haracymiw, Matrícula 1194'0;
V - Suplente: José Alberto Adam, Matrícula no 1555-5.
Parágrafo rlnico. Na ausência do Presidente, assumirá a função o

membro de maioliempo de serviço público municipal e, na falta de um

membro, assumirá o suplente.

Art. 20 São competências da Comissäo Permanente de Licitação:
| - recepcionar todos os pedidos relativos à aquisiçöes e

contrataçöes;
ll - instaurar, numerar, encerrar os processos licitatórios;
!ll - redigir editais, convites, atas;
lV - publicar e responder por todas as fases da licitação;
V - receber documentos, propostas e realizar julgamentos;
Vl - encaminhar recursos referentes à licitaçäo ao Prefeito ou à

Procuradoria-Geral, para manifestação;
Vll - elaborar a minuta dos contratos e termos aditivos;
Vlll - conduzir os processos administrativos especiais instaurados

para apuraçäo de descumprimento contratual e apiicação de penalidades aos

licitantes, salvo quando houver suspeiçäo ou impedimento; - 16ì,lr
lX - Exercer outras atividades correlatas ao procest" 

".'E$i\?:låriOt
Art. 30 A nomeaçäo se dará pelo Wazo de 01 (um) ano, (ÞHå'ðä a

recondução da totalidade de seus membros, 
11 $l:i1\11"

Art. 4o O traþalho dos membros detentores de cargo efetivo será

remunerado pela gratificação P revista no art. 33, inciso l, da Lei no 2.096, de

de setembro de 2013, observad o o disposto tros SS 3" e 40, do mesmo

î
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ESTÂDO DO p,tnnnÁ CNP,I 76,205,66sloool-01

Av.Maca1i, 255 - Cx.Postal24 - tone f r:øx (+6) 1SZS-8100 - CEP 85615-000 - MARMELEIRO 'PR

Art. 50 Ficam revogadas as disposições da Portaria no 6.345, de 1o

de outubro de 2020,

Art. 60 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaçäo.

Marmeleiro, 1o de outubro de 2021 .

R PILATI
de Marmeleiro
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CASAS

VENDE-SE
,q lmoblllárla O meu lmóvel
v6nde CASA NO CRISTO REt.
Casa térrea de esqulna com
sobra de terreno. Com 140m,
de área construlda e 450m,
de área total. lmóvel com 3
quarlos,2 salas amplas, mó-
veis planejados na cozinha,
chunasqueira, garagem pa-
ra 2 vefculos. E eépâço lnter-
no para comérclo resldênclal.
Localizaçäo próxima ao cen-
tro e com acêsso rápido pa-
ra dlversas reglões da cldadsl
Venha conhecer ê se apaixo-
nar por esse bellsslmo lmóvel.
lmoblliária O Meu lmóvel 46
999060608. 3524-1 5496 Esc.
Rua Bolfvia 300, www.omeui-
movel.imb.br - CA516

lmoblllárla O Msu lmóvelVEN-
DE Casa mlsta, com dols pa-
vimentos, área construlda de
aproxlmadamente 21 0 m2, com
04 quartos, 02 salas, 02 co-
zinhas, 03 banhêiros, 02 dls-
pensas e 03 vagas de garâ-
gem. Nos fundos possu¡ sobre
de lote - C4587 - lmoblliárla
O Meu lmóvel CRECI J541 7 -
WhatsApp (46) 99906-0608 -
wwwomeulmovsl.imb.br

DIVERSOS

OPORTUNIDADE
Oportunldade de negóclo
- Vendo-se Franqula, ins-
talada a mals do 13 anos,
clientes fixos. Rentabilldâde
na casa dos 5 dlgitos. Real
lnteressados entrar em con-
tato com pelo WhatsApp(46)
98822-3666

EMPREGOS

CONTRATA.SE

QUTTTNETES

ALUGA.SE
OPORTUNIDADE Empre-
sa: Lo,â Cazzano: (01) vaga
- Servlços de Llmpeza/ Câr-
ga horáda: Segunda a Sába-
do: Horário Comsrcial; Escola-
ridade: lo Grau completo; Ex-
per¡êncla: Possulr experlên-
cia na área de limpeza; Ha-
bllldades em: Atonção, Aglli-
dade, Comprometimentor lni-
clativa, Organlzação e Flexi-
bllidade. Local de trabalho.-
Franclsco Beltråo. lnteressa-
dos encamlnhar currlculo pa-
ra Sandra - rh@alumlnlocin-
coestrelas.com.b( que lremos
agendar a entrevlsta com os
selecionados.

INTER¡OR

PONTOS
COMERCIAIS

ALUGA-SE
ALUGA-SE Barracão Comer-
clal em Alvenaria, com aprox.
750m'com escritór¡o e banhei-
ros, possui pátio com aprox.
5.000m'z para estaclonamen-
to e transbordo de cargas ao
lado do Distrito lndl. Ulderi-
co Sabadln om frenlê a Ge-
râgem da Prefêltura, anexo a
SANEWAL, à Rua. Marllla, n'
600, Bakro Padre Ulrlco êm
Francisco Belkäo PR. VALOR
R$ 7.500,00. Daleffe Conetor
creci f 20955; (46) 99971-
0151 99921-6288:

ALUGAM-SE SALAS CO.
MERCIAIS Buslness Center
na Av. JulloAssis Cavalheiro,
1160 - salas de aproxlmada-
mente 80m com loda a infra-
estrutura necsssárla para seu
negócio prosperar. WhatsApp
- 46-98800-3574

ALUGOQUITINETE - c/2qts,
sala, coz., lavand. na Rua Jo-
sé Bonifác|o,451, B: São Ml-
guel. R$ 550,00 livre de água.
Tratar (46) 99914-8462.

QUITINETE - quarto, sala, coz,
wc, lavand, garagem, sacada,
porlão êletrÕnlco, próx e Unl-
sep, R$ 490,00 Llvre de água
e IPTU. F A6\ 3523-0232.

TERRENOS

VENDE.SE
lmoblllá¡la O Meu lmóvslVen.
do - LoteamentoALTO BELLA
VISTA, com ofsrlas lmperdf-
veis, promoção de terenos a
partir de R$ ,f15.000,00 

com
entrada de âpenas 20% res-
tante podendo ser parcelado.
APROVEITEI OFERTA POR
TEMPO LIMITADO, CRECI
J5417 - Entre em contato co-
nosco s agends uma visila sêm
compromlsso - WhatsApp (46)
99906-0608 - www.omeuimo-
vel.lmb.br

lmoblllárla O Meu lmóvelVen-
de Teneno plano, no Lotea-
mento Corso com uma áreâ
total de 373,43mr. Localizado
em um dos loteamentos mais
bonitos da cldade. Próximo ao
hospital reglonal, ambeq po-
licla rodovlaria, Crea. Oferta
Excluslva - TE414 - Agende já
sue visita - (46) 99906-0608
whats. wwwomeulmovel.lmb.br

lmoblllárla O Msu lmóv6l Vsn.
de LOTE NO SÃO CRISTO-
vÃO A vENDAllt Bairro su-
per Valorlzadol METRAGEM
14X26 =364 M,, OPORTUNI-
DADE para você que procu-
ra uma excelente localizaçáo
e segurança para sua famflia
TE300 -Agende já sua vislta -
(46) 99906-0608 whats. www.
omeulmovel.lmÞ.br

SÚMULADE REQUERIMENTo
DE AUTORIZAÇÃO FLORESTAL

Franciele André, portadora do CPF no
034.911.359-90.toma público que requereu ao
IAI - Instituto Agua e Terra, a Autorização Flo-
restal para implantação de Loteamento, no imó-
vel urbano denominado Lote 34-A-l da Gleba
03-FB, situado no perímetro urbano da cidade de
Francisco Beltrão - PR.OPORTUNIDADE-Vendo HRV

tourtng 2018, turbo, mals com-
pleta, cinza, revisada, pneus
novos, valor da fìpe. Contato:
(46) 999760313

Vondo-se Corolla XEI 2017,
prata, completo, com 86 mll
km. Segundo dono. R$97 mil.
Tratar 99916-0752

MOTOS

HONDA
Ol UNIDADE-Vende-se
uma orZl25, parlida elélrica,cor
cinza, revlsada, ano 2008.Con-
tato (46)98806-5434

APARTAMENTOS

ALUGA.SE
ALUGA-SE 01 Aparlamento no
Ed. Zatta, com 2 quartos, sa-
la, cozlnha, banheiro, lavandê-
ria e garagem, situâdoAvenida
Lulz Antônlo Faedo, 60, cen-
ko - Telefons (46) 35244371.

ALUGA.SE APARTAMEN-
TOS com aproximadamentè
180m1 noallodo morodaAn-
tiga AJUB na Rua das Flores
700, Baltro Novâ Petrópolis -
FB, contendo Sala, Coz¡nha,
área de servlço com chunas-
queira indivldualizada, WC, 1

sufte, 2 quarlos, 3 sacadas e 2
garagens na Rua das Flores,
700, Nova Petrópol¡s Fone e
WhatsApp (41 ) 99652-11 55.

APARTAÍVIENTO ALUGA .
Co. ''lte + dols quarlos, sa-
la rbientes, cozinha, sa-
cairæom churrasqueira e dê-
mais dependênclas. Local¡zado
na rua OctavlanoTeixeira Dos
Santos, 1373, Centro - Francis-
coBelkäo. F(46)99115- 1970

VENDE.SE
VENDE.SE APARTAMENTO
- Vlla Park, Bloco C, de fren-
te, 3 quarlos, cozlnha, âteade
serviço, área de festa comu-
nitária, garagem, e 3 min do
centro, R$ 195 mil, negoc¡á-
vel F(46) 99916-7476 whats

RELACIONAMENTOS

TOM HOTEL E MOTEL - Bar
com plsclna para eventos. To-
dos os quartos com arcond¡cjc.
nado e garagem privativa com
porlão. Com total segurança e
discrição a mais de 10 anos.
Contamós com anunc¡o no sita
w\¡vw.mercadotomblni.corn.br -
Contato (46) 99921{348 wâts.

Prefeitura Municipal de Marmeleiro
AVTSO DE LIC|TAçÄO

PREGÄO ETETRONICO N'076/2022 - PMi¡: EXCLUSIVO PARAME E EPPpRocEsso ADMtNtsrRAltvo N0 1 2712022-LlC
ftpo: Menor preç!atobsl do lt€m.

OBJETo: ConlÉl0f¡o de €npræa para intnûtñr pele!ûæ, ol¡clns e le¡træ, stend€ndo
æ necNldadd dos D€pslâm€nl$ sollcllsnlæ, conloms 6æcfìËcöæ 6 ousntldã-
dos contlanl$ noAnoxo I - TERMO DE REFERÊNCIA.
RECEBIMENTO DAS PRoPOSTAST Âpadk dB 00;30 horas do dta 28 do tutho d6 2022.
IÊRMINO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSIAS: Ató ås 09100 horas'do dta lO dê
og6lo d€ 2022,
lNlClO DASESSÃO DE DTSPUTADE PREÇOS: &09:00 ho6 dodto fOdeffitodo 2022.
Pan lodæ as ßfsr0nclasds l0mpo srá obleryado o horárlo d€ Bnslllã lðFì.
LOCÀL: ww,comprægowmrmentab.govbr'Ac6so ldsnlllic€do no llnft'- ilófiscö$..
AQUISIçÀO DO EDIIAL: Slt6 w.@mprasgovomamonlds.gov.br e ww.ma;îglelro,
pr.oovb[
INFORMAÇ0ESr (46) 3525.8t07 ou (46) 3525.8105.

Mâm6totro,27 delulho de 2022,
Fruncléll de oilveks f!,|ãtnard¡

Pregoe¡ro

Avtso oE UctTAçÄo
TOMAoADE PREçOS N"0022022 _ pMM_EXCLUSTVO PARAME E Epp

pRocEsso A0[¡tNtsTRAltv0 No 083i2022-Ltc
OBJETO: Conlr6lação d6 ompros Gpsclallzada p€6 gl€botaç¡o de proJglos € domals
doclm€nlo! m6!ád6 ao proþlo p€fs rxocuç5o d€ umr ponte om BIM {Bulld¡ng lnfoF
mrtlon Modollng-BlM),sobrooRto Santa Rltana RuaAntônloJGó ped;, Balr;Santa
Rlla,.de acodo @m e solicllação do oepsrlamenlo de Admlnlstraçáo e planoirnento
do Munlclplo d€ Mâm€lelro.PR, ohed€condo ao D€crelo Estadual n.o 9080, d; iE do
oulubro ds 2019.
vAtoR GLoBAL MAxtMo: R$ 41.666,62 (quEronla e um mll o sls6nl6 s s€ssenla e

Vsndo Sala Comerclal Tón€e
6m Pato Branco-PR, no Centro
170m'z, 2 banhehos. A Sala está
alugada. -Tratar (46) 999712001.

Pr6ldenls da CPL
Porladã 6,597 ds 0f/10/2021

Avtso DE LtctTAçÄo
ToMÂDAoE PREçoS No 003/2022 _ PMM

pRocEsso ADMtNtslRAltvo N0 l11r¿022-LtC
OBJEÍO: Conk0taç¡oda€np¡os! pora pmlsçåo do swlçG d€ lmptanlação/oxocução
de llum¡nq¿o em ospaços púbttcos tnctulndo måo d0 obrá e lomeclmentó do naleiat,
sl€ndôndo ss neæssldâd6 do DepElameñlo do Uù€nlsmo.
VÀLOR GLOBAL MÄXtMO: Rg 542.05t,t0 (qutnhrntos e quarcnta e dots mlt e cjnquents
e s€ls rsaìs I solgnls o ollo coõlavos),
ENTREGA DOS ENVELOPES: A onkog8 d6 a0vslopos A o B, conlendo ræpoct¡va.
menle a documonlaçåo d6 hEbilllaçlo s E propoltE do prôçæ dsvoråo sr prctóobdog
no Sslorda Llcllaçi$ e Contratos stá o diE t6 do ag6to de 2022, òs 0g:0b hoÞ6. Não
sr6o conslderådas ss ppp6las sm ãlras.
ABERIURADAS PROPOSTAST l6 de ag6to do 2022 Àe 09 hE o 30 m¡nutos. tunto I sat€
d€ ßunló6 da Admlnlsts¿ção o Plânoþnrnto dâ pßfslluE ti¡unlctpd de ¡,lmúo.
O Edll¡l ! æ6 rneros poderåo lst oblldos ns prefgllu¡a de Mameþlro. no endsbm
Awnlda Msca¡¡, no 255, Cantro, Fon€ (46) 3S2S.B1O7 ou 8105, Mamelr¡ro. Estado ¿o
Paranô, do 2. a 6. felra, dffi 08h30mln & ith3()mtn, e das i3h30mtn às 17hô0mh, o no
8lls do munlclDlo, no lcone LIC|TÀCÖES.
INFORMAçOES COMPLEMENTARES: InfomEçóos sdtctonat3, dwtdas o ædldo! do
e$lârcclmsnl6 dev€16o s€rdldgld6 à Com¡lgåo pohansnlô d9 Licllacõ€s. no endsre.
ço e t€lsfono ælma cllado ou pelo e.mall: llcltãcão@mamelelrc.prgoub'r

Mamel6ko, 27delutho dE 2022.
Rlærdo Florl

Pr6¡dsnto de CpL
Portarts 6.597 do 0t/10n0Zt

EKTRATo PARÀ PUBLIoAçÄo
CONTRATO DE COMPRAE VENOA NO 075/2022

(Vlnculådo ao Prêgáo Etetrônl@ N0.147/2OZt - pMM)

CONTRATÀNTEi MUN¡ClPlO DE MARMETETRO
CONTRAÍADAT VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
OBJETOT ænlralsçåo de emprese para aqublçùo da umå es@vadsln h¡dÉullq nova,
alendondo æ næ6rldad6 do Depadsmenlo do AgrjculluE eAb$t€cim€nlo, com ro-
cuE6 vlnculadæ æ Convån¡o MAPAn'890236/2019.
VALoR TOTAL: do R$ 81 1.990,00{oltoffil6 E quåloz€ mil r nov€ænlG s novonla Esb).
PRÄZO DE EXECUçÄo E VIGÊNCh| O conkalo t.rá vlgênc¡a d€ t2 (doze) mesc,
conladG da dala do iuo sslnâturå, ou ssl6, olé ll ds lutho de 2023.
DATADEASSINÂTURADO CONIRAÌOT t2 d€lutho d€ 2022,
FORO| Comru do Mamol€Irc, fuladodo Pâcná,

Mamsloko, 12 do lulho de 2022,

PautoJak pltoü

Prefellode Maml€ko

rr¡'Ì!¡l:i,ilii r.

ALUGA-SE
ALUGA-SE CASA PARA RE.
SIDENCIA OU PONTO CO-
MERCIAL Rtr;i õuritiba n"
2'173 -CENTRO; Possui
2 suite,2 quartos,3 salas
2 banheiros, cozinha, p¡-
so em porcelanato, forrö
cm laje, casa c piscina com
aquéc¡mento solar e bo¡-
ler Valor R$ 4.500,00 Da-
leffe Corretot cteci f 20955;
99971-0'l5l 9992.1-6288

VENDE-SE
OPORTTJNIDADE DE COM-
PRA. VENDE-SE LOTE NO
CONDOMiNIO RURAL, LO.
CALIZAbO NA LINHA NOVA
sEcÇAo coM 1.000 M., con'
tóm áEua dc poço artcs¡ano.
VALOR R$ 65.000,00. Dale-
ffe Corretor crec¡ f 20955;
9997,l-0151 99921-6288;

VENDE.SE

áEua dc poçb adcsiaho, po-
mar de frutas, contém 01
cásd de 90 m'e 0l baÌta-
cào èm estrutura metál¡ca
com '117 m' VALOR R$
350.000,00. Daleff e Correlor
crec¡ f 20955; 99971 -
0151 e9021.6288;

VENDE-SE LOTE URBANO
JD. SEMINÁRIO IICOM 3O()

m'1 l12x25l Rua Bélgica -
Valor R$ 110.000,00 . Dale-
ffe Corretot creci f 20955;
99971-01s1 99921-6288;

VENDE-SE

r1;ùr

ALUGA.SE
ALUGA-SE SALA COMER-
GIAL COM 85 m'1 Trav. Flei
bcodîlo, centro, Ed¡f. lEtra.
çú, èm frente ã Práça Cên-
trái 2" piso, toda ietornta-
da. Þossui I bãhheirds e i
cozihha, þiso porcelanato,
forro cm laje, porta entrada
èm v¡dto Blindex, bem ilUmi-
hada. Valôr R$'i.300,00. D¿i-

leffe Cotretor creci f 20955;
99971-0151 99921-6288

RELOJOARIA E ÓTICA
DO TEIINHO,GENTRO,
GIDADE NORTE e Vl-
LA NOVA. rrabalhamos
coñ as pr¡hcipàis tñarcas
de relógios, óöulos de grart
e solar. Cbhtatflos com fâ-
bticação própr¡a de joias e
conccrtos eln getal. Comptd.
mos sèu otrro com lnèlhdf
preço ötr hegoc¡atnos pÒr
uma nova joia de sua prete-
tôncia. Matcamos a consul-
ta com seu oflalmologista e
nã volta descohtamos o va-
lor ha confccção dos ócU-
ros. (46)3055.7575/(4612601 -
1 570(46)e9929-8974.
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DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

uuNrcÍplo DE MARMELEIRo - PARANA

QUINTA-FEIRA" 28 DE ILJLHO DE 2022 ANO:VI

ATOS DO PODEREXECUTIVO

EDIçAO N": 1282- 40 Pág(s)

Avtso DE LtctrAçÄo ToMADA DE pREços No 002/2022 - PMM - ExcLUSlvo PARA ME E
EPP PROCESSO ADM¡NISTRATIVO NO 083/2022.L'C

OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos e demais documentos necessários ao

projeto para execuçáo de uma ponte em BIM (Building lnformation Modeling - BIM), sobre o Rio Santa Rita na Rua Antônio

José Perim, Bairró Santa Rita, de acordo com a solicitação do Departamento de Administração e Planejamento do

Município de Marmeleiro-PR, obedecendo ao Decreto Estadual n.o 3080, de 15 de outubro de 2019.

VALOR GLoBAL uÁx¡nno: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
ENTREGA DOS ENVELOPES: A entrega dos envelopes A e B, contendo respectivamente a documentação de habilitaçäo

e a proposta de preços deverão ser proiocolados no Setor de Licitações e Contratos até o dia 15 de agosto de 2022, às

09:00 horas. Não serão consideradas as propostas em atraso.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 15 de agosto de 2022 às 09 horas e 30 minutos, junto a sala de reuniões da

Administração e Planejamento da Prefeitura Municipal de Marmeleiro.
O Edital e seus anexos poderão ser obtidos na Prefeitura de Marmeleiro, no endereço Avenida Macali, no 255, Centro,

Fone (46) 3525-8107 ou gt OS, Marmeleiro, Estado do Paraná, de 2' a 6" feira, das 08h30min às 1 t h30min, e das 13h30min

às 17h00min, e no site do município, no ícone LICITAçÖES'
INFORMAçÕES COMPLEMENTARES: lnformaçöes adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser

dirigidos ã Comissão Permanente de Licitações, no endereço e telefone acima citado ou pelo e-mail:

licitacao@marmeleiro.pr.qov.br.

Marmeleiro, 27 de julho de 2022.
Ricardo Fiori
Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0111012021

AVTSO DE L|C|TAçÃO TOMADA DE PREçOS No 003/2022 - PMM PRocESSo
ADMINISTRATIVO No 11 1//2022-LlC

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação/execução de iluminação em espaços

públicos incluindo mão de obra e fornecimento do material, atendendo as necessidades do Departamento de Urbanismo.

Vnlon GL6BAL luÁx¡rrlo: R$ s42.0s7,78 (quinhentos e quarenta e dois mil e cinquenta e sete reais e setenta e oito

centavos).
ENTREGA DOS ENVELOpES: A entrega dos envelopes A e B, contendo respectivamente a documentação de habilitação

e a proposta de preços deverão ser protocolados no Setor de Licitações e Contratos até o dia l6 de agosto de 2022, às

09:00 horas. Não serão consideradas as propostas em atraso.

-ABERTURA 
DAS PROPOSTAS: 16 de agosto de 2022 às 09 horas e 30 minutos, junto a sala de reuniöes da

Administração e Planejamento da Prefeitura Municipal de Marmeleiro.
O Edital e seus 

"n"*or 
poderão ser obtidos na Prefeitura de Marmeleiro, no endereço Avenida Macali, no 255, Centro,

Fone (46) 3S25-g107 ou Ot OS, Marmeleiro, Estado do Paraná, de 2u a 6" feira, das 08h30min às 1 t h3Omin, e das 13h30min

às 17h00min, e no site do município, no ícone LICITAçÖES.
INF9RMAçöES ç9MpLEMENfARES: lnformaçóes adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser

dirigidos á Comissão permanente de Licitações, no endereço e telefone acima citado ou pelo e-mail:

I i cita cao(Dm a rmel ei ro. pr. g ov.b r.

Marmeleiro, 27 deiulho de 2022.
Ricardo Fiori
Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0111012021

EDITAL No 20712022 IMPOS¡çÃO OC PENALIDADE DE INFRAçÃO DE TRÂNSITO

l(ff iooBg,.[tEn¡.itgp"t"?EilP.'Ig]i..'un,ecomcertiricadoPadrãorcP-

Bnasil Erasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a

Ð=r* Medida Provisóri d 22OO-2 do Art. loe de 24.08.01 da ICP-Brasil

o Munlclplo de Marmelelro dá garant¡a dã autenticldade deste

documento, desde que v¡suallzado através de

htto://www.marmeleiro.pr.eov.br/ no link D¡ár¡o oficial
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r27ú
Curit¡bã, quint¿-feiri¡, ?8 de juLho de 2022 - ediçã0 11.957 1 z

.rofnút(:1r14ìl)aÍlì)¿:tilnlì.(:¡)n.bu LJ

DEcLARAÇÄo oE PRoPóstlo

Os oþorxo sùbsghos. no ørdição do EdmlnlslrEdorê3 ds Côoperûllv¿ d€ Crádllo, PouÞônç¡ o lnvésUmoñto
lntegraçåo - Srcr€di ìntegrsçåo PwSC, ¡n6dilo rc CNPJj 81 054.GS0i0001-03. Por lnlermódlo do pr€sents
lnslrurnento.
I.DECLARAM.no!lermosdo.rl.0udoRsgultmentoAñÊxollàRsoluçåono¿.122,de?deagosþdo
2012, ¡ua lntenç6o de pgrmânMr otÊrc¿ndo cEr06 nE odninÉhEçào ds øopBrãlivs, ã qual Eubmotau ao
Esncô Cêntrâl do Brá9ll pedldo dê mudânçs do €lêgôriÉ d6 clô39rø pôÞ Plânô.
lf-ESCt.ARECË.Mqùcev€ntuãrsobloçöesàproffintcdoclsrâção,ãmmPônhadEsdâdoÈr¡entaç/ào
cmprobãlórla, dâwm sr apÞænladas dirôl¡mgnlô ao BÉnø Cêñral do Bnsll, Por melo do Fmloælo
olglL¡ì, na formã 6pôciÉ€da aÞslxo, no p.¡zo d€ qukrzo di¿s @nlådos dã dkulgsçåo, pq êquel¡ Aul¡rqula.
de 6munlødo Þúbllæ åc¡tø dêslâ, obgeflqdo que os dôcloranleg FÞdem. na foma dâ legislaçäo ôm vl!¡oi
lsr dúe¡lo s vlsks do pr@se Espécllvo.
Proto6lo Dl0ltal (di6ponlvol ne Þág¡ne .,o Eenm Contr6l do Brô8il ñ8 inlêmet)
Sotoclonar no c6ñÞô 'Agsunlo i autôrlzoçðês ê Llcênclânenlos porÞ lnrtlturçðåg Supêrutslonâdeg s pôrg
ldogrsnl€6 do SPB
seleclônar, ño câmpo "fjedho': Dâorl - Gerên.la Támicã em Curitlbâ (6TOUR)

CurltibE, 28 ds julho dê 202?

Luiz Rob€rlo 8âgoio - PF6id€nl€ do Cons€lho de Adnrnistreçào - CPF: 624.233.129-20
Jo$å Rubons Rodrl0u6 dc Sent6 - Vlæ-Pretldenlê do Consdlho de AdmlnlstrÊçãô - OPFI 835 302 478-10
Erôldo Côrreiá do Nasclmènto - C¡ns€lhehô dÊ Admlñlslr6ção - CPFi 147.517.049-15
Rosilaine Fátrffi dô Melo Srlvs - consôlb6lrã d6 AdmlnlslraÇáo - CPF: 815 680 770-87
.losé Ronkoßkl - C¡Þ6elherro de AdninistrBÇáo - cPFr 710.774.37947
Ronsldo Topp6l Filho - Con*lhero deAdmúÉk6ç¡o - CPF:893,878.509.00
Rafãôl Auguslo BêMg Prê¡s - Oir6tt Éxecutivo - CPF. 968 ô30.430-72
Andréa Carnerro de Siqueira - DiEtora de Operaçðeo - CPFi 01 8.768.019-1 3

cflrn MtNts IÉRro DA
ECONOHIA

GOVERNO
FEDERAL

AVISO OEVENDA
Ed¡tâl do L€ilåo Público no 307110222-'1" Le¡lâo e n'3072/0222 - 2" Lo¡låo

AcÀlu EcoNôMIcaFEDERAL - sl)G, por m6þ d¿ cN M¿nul€nçåo de geñ!, torn6 púsæ Þs lnl€ro¡çdo6 qüs mnd6rá,
p6kr f,rùiqr oþtù, msp€lodo o pft{;o 0úüìo d0 wnd[, cDnúlùnlÈ do ùrB¡r ll, dtrrlo Edlùrl, ilo otudo l¡lco o d0 ooùpoç¡o ùnl
que e el@Þ(m), ¡móvêl(ls)ródÉo {3).m grraõflå, n6 @n[6106 hldlñpLnld d6ArÉn6çåo Frdrd¿iB. d6 prcp¡1edÑ¿ d¡
c^rxA o Ed'd dê LÊ[h frbll@ . cÆìdlçõcÊ Báitcâfl, ô q$r è påñ lÿqlrðnk o Dmçnlè åvl& d¿ Vdìd8, dùrá ù dEpodç!Ð

do¡ nr.r.te6r dê ?goll?0??.ttç.0.?l0gl¿p;¡?. m prìm.io l.il6o, € do .ìl/0Þ,?0??¡tq.??/$F/r0?2, ño r€gilndo llil¡o. .ñ hor¡rio

b¡ilqido. il¡.Agftchd0CAlxÀre! úülûdo¡Àc,ÀL,All,8Â, CE.0F. Es, co. MG, M5. À!T, PA, PE, FR, RJ, il, Rs, SC 0 SE
â no é3shtb e Holio, sru LlLlat¡AR FÁTlt1A PARMEGOIÁNE PEST NA IIAROUES GOÈIÉS. ño ondorop Av. Jofo Wallio

no 1m. 6nl {æ5..o ândsi Gwllótu3 huffquñ, Shoppn0 lgualåml. hlo 
^l60rcßS, 

C,€;F 91.49 {00.lètlüå 16l } 3Sa5¡000
al€ndrNnto Þ horido & qud¡ 6 !€rh di¡ oÙrOJ i¡ l7r00h. (Sil.: $Sbg)tt"çm,Þf). {O Ed[ál .6brå drPonlvollmb¿m
no 6ils: W[üryld$ydsf) o 1' Leillo r€där.ßd rc dÉ qlqlf¿Qzz. èr 1lLlb9l¡t[dLfuülü, Ê 4loE3
mñonænle¡. eäo olsd¡dor no 2' Lollòo no dlo 2fl91æ0??. û0 1,lh.1h9f*h.CA.Bffi¡llt), ñmb exduslvam6nle no .il€ do

lèllorlrc, m êúr¿ço Wj!tþç!^mn.þ0.
coM|g3Ào PERMANENTE DE LIcIÌAoÃO.cN MAIIUÎENÇÄO DE 8ÉNS

súMULA DE REoueBrMENro
DE LICENCA PRÊVIA

MotollmÞêr do Brllll Lldâ (08.871.020/0001-80) lorno plibllæ quo rä
@uorcr å Sêcrôbri6 MunlclÞôl dô Molo Ambr€nlo de Cùntlbå. á L¡cônçâ
Próv¡á b¡ß s Sod6 ÀdminisÍàtivâ s Êcr lmolonlsdr sllusda à Ruå V¡@ndo
dô Rio Brañø. n" 1630. aôd¡r 20, coniuiltoE 2001,2002 € 2003. Barro
Cêntro, Curiliba - PR,

fil

ffi¡

ffi

SÚMULA ÞE coNcEssÄo DE LIcENÇA DE
oPERAÇÄo

A ClÀ UË CIMËN I0 I rAMgÉ inscila no CNrrJ 798 630.lt7ivo001.
liO krn!¡ prlbllcD qúo Ml¡0 do lrrlilulc ,\ttüà c forrr. il l..lc¡rìqr
de opûFção - l.o. com volldâde óc 21n7t2\127, PÐrn Erlruçäô
Mnro(il (o 

^trlk/llllb, 
Íit¡ildû ò Rouovh tlll 277. Krrr 1k $/N,

Jqdlm Sorrlnhe, BaBâ Novä PR. CEP 83.690-000.

315

Colornbo ffi
Prefeitu rcr Municipcl I

Avlso de L¡cltsçào
Ed¡tål - Tomade de Pregos N'2312022

9þi9þi Contralaçáo de êmprosa(s) do ongsnhalia para

€xecuçAo d6 obrâs de pavimentaçào dsg segu¡ntss v¡8s

públlcas: Rua Eugónlo Modesto d€ souze, Rua Marla

Râzoto Albert¡ e Rua R¡o Xingu, conrpreendondo seryiços
prel¡rnineres, terraplenagem, drenagom, me¡ojio de

concrelo, regularização ô compactação d6 subleito. sub-

base. bâse de brite grsduadB, ¡mprinraçåo, p¡ntura de

l¡gaçåo, revestimento com CBUQ, passelo público,

sinal¡æção e d€maìs serviços perlingnles incluídos nos

projetos.
pefãt 18 d6 agosro de 2022 ás 09:00 hof8s.

Locål de Ab€rtura; Sala de Licitaçóes. s¡tuada na Rua XV

do Novembro No. 105, Centro, Colombo, Paraná.

Preço Máxlmo: Constante no 6dilâ1.

Cr¡tório de Juloamsnto: Menor Pr69o por LotÊ.

lnformaçóes Complementares poderåo ser obtidas na

s€cretaria Munic¡pal då Adminishação, 6ilo à Rua XV d€

Novembrc No. 105, Centro, Colombo - Psraná, ou pelos

fonas: (41) 3656-€080 ou 365H002 ou pelo site:

!:/-v*Y. çalpmþa-Dr^le-lrr
Colombo, 27 de julho dø 2022.

H€lder Lulz Lâzarotlo
Prefe¡to Munlc¡pûl

AVISO DE ELETRONTCO N'065/2022
O MunE¡pio de Marið Helena -. PR. tornô púÞl¡@ aos interes6¿dog

a reolização do Preg¿lo olelrônico no 065É022. O recebh¡ento das
proposloo. envlo dæ documeDtos dc hab¡lltaçdo. abcrluro ê drspula de

Þreços, gcrá excluglvamcnte por meio elclfönlco, no cndcrcço ìlww.bll
qg.lre\Fry rnåriàholüna.prq(rv Þ1, nos telnìosda Lel no, 'l0,520/02, Lsl
n', 8.000/93. ObjetiÿondoAqu16¡9ã0de 01 (uma)MINICARREGAoEIRA

NoVA, æm recurñB pmvcnlßnlêBdo cmvénlo MAPAn" 9'17298/?0?l
e @ntrapartirJa municlpa¡, conlome ßpecll¡æçtles desrllas no Temo
de RFferênciñ, pôrte inte0ranle de6te edilð|. RECEBIMENTO OAS

PROPOSTAS oerá ¿té às 08;30 horas do dla 1206/2022. ABERTURA
D^SESSAO:æoro¡é dlâ 12108/2022 ac 09:00hr6. no oilo M.bll.org.
br, ùoo temìoo dac corìd¡çõco do8crllæ noÊto Edltã|.

Edllal d¡sponlvol: no porlâl d0 tr¿nsparência da Prefc¡lura l\¡unlclpâl dc
Mãrl¿ Holene ê no Sitê da BLL

irlarla Halena - PR,27 de Julho de 2022
JHÉNNIFFER MARIANE ROMIG

Pre0o€lra Munlclpal

AVISO DE
TOMADA DE PREçOS Nô 002/2022 - PMM - EXCLUSIVO

PARA ME E EPP
pRocEsso ADMtNtsTRATtvo No 08312022-LlC

OBJETO: Contrataçgo de empresa especializada psrâ
elaboraçõo de projÊtos e demâ¡s docufientos nec€ssár¡os
ao projeto parâ exêcuçâo do uma pont€ €m BlN4 (Burlding

lnformãtion Model¡ng - BIM), sobre o Rio Santå R¡ta na
Rua Antônio José Per¡m, Beirro Santâ Rita. de acordo
conr â solic¡tação do Depadanì€nlo de Adnì¡nistração ß

Plûnejamento do Munlcfplo cle Marmeleiro-PR, obedecendo
ao Þecroto Estadual n.ô 3080, de 15 de outubro d€ 2019.
vALoR cLoBAL r¡tÁxlNo: Rs 41.666,67 (quarenta e um
mil o seiscenlos e sessenta e se¡s rea¡s e sessenta e sete
centåvos),
ENTREGA DOS ENVELOPES: A entrsgã dos snvelopes A e
B, contendo re6pecl¡varnsnle a docutrrentaçåo do habilitação
e Â proposta de preços devergo sef prolocolados no Setor
de Licitâçðes e Contretos até o diâ'15 de agoslo de 2022,
åB 09;00 hora6. Näô soråo considÊredas a6 propostas êm
almBo.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 15 de ågosto de 2022
à8 09 horaE e 30 mlnutos, junto a 6ala de roun¡ôes dâ
Adminishagão € Planojamonto ds Preleilurâ Municipãl da
MarmBleiro.
O Edital ô 8eu6 anêxos podereo s€r obtldos n6 Prol6ilurã
de Marm€le¡ro, no end€reço Avên¡da Mãcali, no 255, Csnlm,
Fone (46) 3525-g 107 ou 81 05, l\4ameleiro, EBIãdo do Psraná,
de 2o a 6ô feira, das 08h30mln às 1'1h3omin, e das 13h30min
às 17hoofiin, € no sit€ do município, no ícon6 LICITAçÖES.
tNFoRMAçöEs coMPLEMENTARES; lnformações
adic¡ona¡s, dúv¡dâs e pedidos de esclarecimentos deverão
ser dirig¡dos å Comissão Pêm8nente de Lic¡tâçðos, no
êndêrsço s l€leÍone ac¡ma c¡tâdo ou pêlo e-mail: ticilacnofe
m.fir.n.$l g{.re-.pr,spv-.þr.

Marmeleiro, 27 de iulho de 2022.
Rlcardo Fior¡

Presidenlo ds CPL
Podatia 6.597 dè O'l I 1Ol2O21

Avrso DE L¡ctrAçÃo
TOMAOA DE PREçOS No 003/2022 - PMM

pRocEsso ADMtNtsTRATtvo No ll1l2022-Ltc
OBJETO: Contrâtaçåo de enìpresa para prestação de
sêru¡ços de implanlaçåo/€xecuçåo ds iluminagão em espaços
pribllcos incluindo mão de obra e fom€cimento do mãterial,
alendgndo as nècsssidåd6s do Departamento do Urban¡smo.
VALOR GLOBAL ¡¡AXttr¡O: n$ 542.05?.78 (quinhenros e
quarenta e dols m¡l e clnquanla e sele rea¡s e setenta e oito
centavos).
ENTREGA DOS ENVÊLOPÉS: A entrega dos envelopes A e
B. cont€ndo respec,t¡vâmente a documentação de hãb¡l¡tação
6 a propoBta de preços d€veråo ser protocolado6 no S€tor
de L¡c¡teçóss e Contratos ató o cliâ 16 de ¿go6to de 2022,
às 09:00 horas, Não serão consldêradas as proposlås em
atEso.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 16 de sgo8to de 2022
ås 09 horas € 30 minutoE, junlo a sela cl€ reuniôss da
Admlnistråção e Planejamenlo ds Pref€¡tuG Municipsl de
Marm€leho.
O Edital e saus anoxo6 poderão ser oblidos na Prefeitura
de Marmele¡ro. no endereço Avenida Maceli, no 255, Centro,
Fone (46) 3525-8107 ou 81 05, Mârmele¡ro, Estado do Paraná,
dE 2n a 6' fèira, das 08h30min às 1'1 h30m¡n, e des I 3h30m¡n
àr l7hoomin, e no site do municipio, no ícone LICITAçÖES,
tNFoRMAçOEs coMPLEMENTÀREs: lnformaçöes
adicionals, dúv¡das e pêdldo6 de o6clar6cimentos deverão
6sr dirlgidos å Comissão Pèmãnonle de Licitaçõ€s, no
€nd€reço e tol€lon€ acima citâdo ou p€lo e-mail: llçllff$C(ð

Mam6leiro, 27 de jullþ de 2022.
R¡cardo Fiori

President€ da CPL
Porlaria 6.597 de 01/'10/2021

Entre em contato c0n0sc0 e soticite

um 0rçamento.

Teremos 0 maior prazer em atendê-to,

PoDER JUDtctÁRto
TRTBT.INAL DE JUsTlçA oo EsrADo Do PARANA

oEPARTAMENTo Do PATRTMôNro
DrvrsÃo DE LrcrrAÇóEs

pREGÄo ELETRôNtco oo s3/2022 - Ttpo: MENoR pREço

ObIEtO: CONTRATAÇÄO DE E¡/PRESA ESPÉCIALIZADA
EXEcUçÃo DE PRÉSÍAÇÃO DE SERVIçOS CONTINUADOS
DE LINIPEZA, CONSERVAçÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E
REcEpçÃo A SEREM EXEcurADos NAS DEpENDÊNctAs
DoS FóRUNS INTEGRANTES Do 1Þ GRAU DO FORO
CENTRAL DA coMARcA oA REGÁo METRoPoLTTANA DE
CURITIBA, ooMPREENDENDO ALÉM OA MÄO OE OBRA, O
FoRNEcIMENTO DE TODOS OS INSU¡,lOS E EAUIPA¡iiENTOS,
rNcLUstvE Epl's, NEcÉssÁRros À ExEcuÇÃo Dos
sERVrçOS.
Oata lnlclo acolhimento da6 propo6tas: 29/07i2022
o¡t. lim¡te acolhhnento proposlas: 1'110812022 às 13:30 h
(horário de BEsflia/DF)
Dato oberturo daÊ propostas: 1110812022 às 13:30 h (horário de
Brdsllla/DF)
lillcio da lase de lancas: '1110812022 às 14j30 h (horário rlÊ

Brasfl¡a/DF)
Local dB ab€rtura: o receblmonto das proposlas o documento6

integm do sd¡tol estsró á dßpos¡ção dos empresas lnt€ressodos

bern como os nìodôlos do Pregåo Eletrônlco no 6312022
ssr obtlrlos, gratullanìentê, efêtuãndo-se o dowrlo€d no

M.tlorlus.br/edltBls ou atrâvês do llnk dlroto dlsponlvol na
páglns de vlsuellzsção do edltal. lnformaçóes complom€nlares

Dlvlsáo de Llcltâçó€s do Departam€nlo
Remos, nô 157,4'r andâr, Cuiltlba PR, fone

LUIZ PAULO VEIGA FERREIRA DA COSTA
Dimtor do Oepansm8nto do Patrimôn¡o

por rnslo êlelronlæ, no
(rcnförnre datas e horárlos

dsró excluslvarrìentê$

ou
¿eTr¡bunal

sor

erìdcreçosnos sletrôírlæs:
(nome

doâtravós endoroço
PlânllhosAs Custosde Formoçôoe de

Curitiba. 27 de iulho de 2022.

no (41) 3250-9541 e 3250-6542.

de

rclmE.

Pr€ços,

nod6rào

serão fomecldas pela

Patrimônlo, Ruâ AIvero
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I lvtaríópol¡s

pt t.rNIc:i pto l)tt t\'t¡\RtóP<)Lrs
¡ñtso l)!t t,tcrrAç:Âo. ur)ltì,rr. ¡r¡: PRIIGÃO ulcTnÔ¡¡tc<l n" 44t2022.

UASC N' 987('93. PROCESSO N' 694/2022. l-ipo dc L¡cilaçrìo: lvl ENOR l'REÇO

POll l]'ENl, Dala da rcalizaçilo; 09 dc 
^GOSTO 

dc 2022.,\btrturn dâ Scss¡lo:

09h00 horrs. Local: gs¡{.g9}Lhtlg!0ptcgþLþt 0 Município dc Mariópolis/PR.
nes(e îto representado pclo Sr. Pref'eilo Municipal N4ario Edrrar<ìo l.r¡>es Paulck

quo o prrscntç inslrutrrcnto subscrevc c pclo Prcgoeilo Olicial da rnuicipalidade
Iirancisco Valdomiro lìucno, torlarn ptitrlico que sc cDcotrttû tbcrto, ccrtatnc
licitarório na nrodrlidflde PI{EGÃ() ELIrI'IIONICO n". 4412022, do tipo MËNOR
I'REÇO POR ITEÌú - Processo n.n 694/2022, objetivando a aqr¡siçdo de seßadeiÌû c

pulverizador/îlornatizador pua ¡ranrciras. <lc rcotdo corr as especificaçöes contidas

no Anexo f, quc f-ü pallc do cdital, quc seri rcgido pcla l.,ci Fcderal n." I 0.520/2002.

Dccrcto lr4unicipal n'38/2020, Decroto lvluuicipal ro006/2008. Lci Cuuplcmentar
n" I2i/2006, Lci Conrplcrnentarno I471201.1, DÈcrrlotr"8.538/20I5, Lei Municipal

Conìplernentar r" 41/2009. Dccreto Munici¡rrl il" 3(ý20|0. aplicanclo-se. aindq

sutrsidiuia¡ncnlc, no t¡ue coubcrcnt, as disposiçt)cs contidcs na Lei lrcrlural n.o

8.666/199-1, c d¿¡nlis rrot¡nas rcgùlarncntarcs aplicáveis ri espécie, reulizarú
LICTÍAçÂO ËXCLUSIVA ITARAA I'AI{TICf PAÇAO t)E Ntf CRoËlvlPltLSAS -

N/lE, Elvf PRESAS DE PEQI.JENO POKI.E * EPP, AO N4ICROEIVIPIIEENDEDOI{
INDMDLI^L - lvlEl E Socicda(le Cooperativn (S.C.). As propostûs deverdo

obcdcccr ås cspccillcaçõcs cslal)clccidas por cstc inslrunrento convocâtório c scus

ancxos, quc dcle lhzcm partc hìtegrantc. C)s cnvclopcs contcudo aproposta dc prcços

e os ¡locurrcntos dc hubilitaçào scrÂo rcccbidos conl-omre nrcncionatlo no edital, após

o crcdcncimcnto dos itrtcrcssados quc sc sprcscntucnr puu pÈrticip¿r do ccltsìo no

sitc ca¡aúgey-blçemprgsþlbJ. 
^ 

sessño dc proccssurrtertto rlo l'regtìo set ó realizoda

clctroricanrcntc l¡o sitc: y¡qu"ggy,.blç9lspfÀÝDLbL iniciantlo-sc no dia 09/0812022

òs 09h00 hq as e sc¡ ri corduzidt pelo Pregoeiro Oficial ctu o auxilio da Ëquipe tJc

.{poio, clcsignatlos rtos arrtos do ptocesso ctn cpigrrl'c. INFORÌ\44( AO/EDITAL:
O E<lital de Pregùo Elehònico tt' 44/2022 conrplelo cncontr'â-se a disposiçrlo dos

¡ntercss0dos ilo Dcpurlrlncnlo rle Licitnçâo do l)aço Municipal - Rua Scis, no

1030 - Ccnuo - CFìP: 85.525-000 - Mariôpolis, Estado do Paraná, uo horiirio dc

cxpcdicntc, dc Scgunda a Scxta-Fcira eutre as 08h00 ás I lh3onrin c dos 13h00 às

17h00, Erndl; froncisco.bueno@mariopolis.prcov,br. Por1al TransPûrêrtcis do

It4unicí¡rio ou pelos sites www.muiopolis.orgov.br, na nba licitaçòes - Pregôo

Elerrônico c yð&"gotLbl]þamlrågÞEbr - UASG N' 987693. Mariópolis/PR, 27 dc

Jullro dc 2022. lvfarìo Eduartlo Lo¡res Paulek - Prclèito lvlunioipal.
7852712022

ENl'Rlì(;A DOS ENVEI,OPES: A cntroga dos cnvclopes A e B, conlcndo
ruspcctivatrÌcrrle a docrrnrcntnçlo dc hab¡ I ¡trçào e a proposta dc prcços dcverño scr

¡rrotocohclos no Sctor dc Licitaçtìcs c Conhatos até o di{ l6 (le trgosto llc 2022, ùs

09:00 horrs. Não scrilo considcraclns as propostns ctn ntraso.

¡{BttRI'l-lR¿{ DÄS PROPOS'rAS: l6 dc sgosao tlt'2022 irs {19 horrs e 30
Irinutos,.iunto â snln dc reurriùcs cla Adnì¡ilislrâção e Plane.ianrento tla Prefcitura

lvlurricipal dc I! annclciro.
C) Etlital c scus anoxos ¡rorlcrdo scr obtitlos no Prcfþitura tlc lrlanncleiro, no cnclcrcço

Avcnidr Macali. n'255. Centlo. Fono (46) 3525-8 I 07 ou E I 05, N'larntclciro, Eslado

do Pa an¡i de 2' n (f f'sirll' das 08h30min às I I h3Ontin, c dcs I 3h30nrir às I 7h00urin,

c no sitc do nruricipio, lo íconc LICITAÇÔES.
lNlïoRM^ÇODS C:O¡\lPt,EMDNl^RES: hrlbrrnaçties adicionnis, rlúvi<l¡s
c pedìdos de Èsclaretimcntos tleverüo scr dirigirlos à (ontissilo lt€rrtl{lcnlË
de Licitações, no endercço c tclcfortc acitna cilado ou pclo crttail: licit¡c¡otâ
marmeleim.nr.øov.br.

lr4arnrclciro, 27 de julho dc 2022.
Ricarclo Fiori

Prcsidertc da CPI-
Porl¡uia (>,597 dc 0l/10/2021

7895812022

I Mørmeleíro

EXTRATO PÄRA PI,IBI-ICAÇÃO
CONTRATO DE COMPRA E VEND¡\ N" 075/2022

(Vinculadono Prcgão Blctrônico N'147/2021 - Plvllvl)

CONTRATAN'IE: lvlLrNIClPlO DE MAlìlvf ELEIRO
CONTRATAD,{ ; VI ANMAQ EQTJIPAMENTOS LTDA
OtttRTO: contratação dc emprcsa pùt nquisição dc unta csçavadcira hidráulica
nova, atcrrclondo as nccessidacles do l)epanantelto <lc Agriculttu a c Abnstccitrenlo,
corn rccursos virculados ao Convênio lvfAPA n" 890236/20 I 9.

VALOR TO'f¡\L: dc R$ 8 11.990,00 (oitocentos c quotorze nril ù uovcccntos c

rrovcrta rcnis).
PR^ZO DIt EXoCI-lçrtO E vlcÊNCIA: O contlato tcrá vigcncia de l2 (clozrJ

rncses. contûdos dâ dfltfl de ssa rusitr0tura, ou sejq ntc I I dejulho de 2023.

DAT¡I DE ÂSSINATLJRA DO CON'[ R¿\TO: I 2 rle.iulho de 2022.

l'ORO: Cornarca dc l\4annclciro, Estado (lo Parilná,

ñlan¡elciro, l2 dcjulho dc 2022.
Paulo Jrir Pilnti

Prcl'cito dc Mflrmclciro
7886212022

I ptøtelandiø

7844712022

I Nossø Senhorø døs Graças

ERRÅ'f,\ 013/2022-TItRMO Dff RE't'l FIC^('ÃO' O Prcl'cito tlo lr4rricipio dc

Nosso Scuhora dns Gruças. estado do Parutít. torla público, quc fica retilìcado a

puhlicação do aviso dc licitação rcfcrcnte aoPF.03212022, quc lcm corìo olÚclo;

0 rctris(lo tle prcços pura aquisiçðes de peços e assessórios gcttuittas, otr pcç:rs c

asscssórios dc rcposiçâo original, ¡:ara manutcnção dos vcículos linha lcvc, ¡lédio
pone e pcsado, c rrtoquiníuios olìcinis da ûoto tlo rnunioipio. de fo¡¡na fracionadr\ do

tipo lnaior pcrcellÍol tlc tlesconto por lotc, sobre a tnbela tlc ptcços das trtontadorro,

tlo nrunicipio tlc Nossu Scrthoru dns Crnçss. estfldo do Pârml¡ publicado rro Diriio
Ctûcial dos Muriclpios do Paraná, crlição n'2569, Diário Oñcial rlo Paraná' cdiçño

n" ll2l1) c Dirhio Ofìci¿rl da Unif,o, ëdiçâo rl" 140. cnt tlata dc 26/0712022,ttos

scguitrtcs tcnlrùs; Ondc lê - sc: Aviso dc Licitaçto- Prtgiìo Elctr'ònico no 32/2022

I Marmeleíro

Ávrso Do Lrcl r.tÇÃo
TOìIrADA DE PRE(iOS N" 0022022-PIVM - EXCLI-ISIVO PAtu\ ME E EPP

PROCESSO.,\ DM I NISTRATI\/O N" 083/2O22.LIC
O&IETO: Contrfltflçto dc crnprcsa cspccializada ¡rara claboração dc projclos c

dcmais docutrlcntos ncocssúrios ao prtricto ¡raro cxccuçõo dc unu ponte em BlM
(Buikling. lnlounation Modoling - Bllr4), sobrc o lìio Süntn RilÂ nr fl.ua Antôrio
.losi Pcrinr, Bairro Santr Rila, dc acordo conr a solicitaçilo do DcparlatDcnto de

.{dnrinislração e Plmo.¡¡uncnto do lvlunicipio tlc lvla¡rnclciro-PR, ol¡cclcccnclo ao

Dæreto Esttdual n." 3080, de l5 de outubro de 2019.

\ALOR GLOB^L MÁXlNrO: Rf; 41.666.(i7 (quarenta e um nril e wiscentos e

ssstrla e seis refl¡s e sessilla e sle ccrtflvos).
ENI-REGA DOS EN\/BLOPES: A cntrega dos cnvclol>cs A c B, contcndo
rcs¡>ecri!arncnte a docunrcrrtaçño do habililaçrio e n proposta de ¡rreços deverão ser

protmlados no Setor dc Licitações e ConIalos até o d¡0 l5 dc sgosto dc 2022' ¡ìs

09:00 horas. Nâo ser'Ào cons¡dcrÂdrE as ploposlæ etn âlraso.

.\BERTIIRA D..\S l'ROPOS'IAS: l5 dc rgosto ¡lc 2022 ¡ìs 09 horrs c 30

minutos..irnrto a sala de rcuniões du Adnrinishuçâo e Planejarrcnto da Prefcitura

lr'tunicipal dc ñlanncloiro.
O Erlital c sqrs mcx0s podcrão scr obtidos na Prcl'aitura dcìVfamcleiro, no clrdcrcço

Avcnida lrlacnli, n" 255, Ccntro, Fonc (4ó) 3525-8 I 07 ou 8 I 05. Manuclciro, Estado

rlo Pm{ dc 2' a 6' tèira das 08h30min às I I h30¡niil, c dæ l3h3Omitr às l7h00min.

e ro sire do nrunicípio, no ioone l-l(ìTAÇÕES,
Iñ' FORñl¡tÇOES COM PI,EM ONTAR DS: I n fornrnções ndiciorais, drividas

e pedidos de esclnrecimertos rleverdo ser dirigidos à Cotnissão Pernìanente

dc Licitações, no endetcço c tclelbne acitna citado ou pclo crnail: lþ¡t¡i¡g@
m¡mclcim.Dr.pov.br.

lvlarrneleiro, 27 cle julho tle 2022.

Ricardo l:iori
Prcsidcntc rla (ìPl-

I'orlarir ó.59? dc 0l/10i202 I

7895612022

.\\,rso DE l.,lcl'rAçÃo
TOM^D^ DE PREçOS N'003/2022 - PMlvt

PROCESSO A DM I N IS'l'llÂTIVO N" l ll 12022-l'lc
O&tETO: Conlratilç¡o dc ctttprcsn ptrra Prcslaçrìo tlc scrviçcls clc int¡rlalrtaçño/

cxæuçùo dc iluminaçào cnr cspaços públicos incluirrrlo nrio dc obra s fonlccimcnkr

do rnalcrial, alcrttlendo as nccossidacles do Deprrtrurento de Urbanisnto
\;rLOR CLOB.\L N¡ÁXtùlO: R$ 542.05?,78 (quitrhontos c, quucnta o dois mil
c cinquenta c scte reflis c setentû e o¡to cett(avos).

t\rtJNrci Pto DD N{¡\r'ftL^NDr^
flDt'l'^L DE PREGÂO DLlt',t'R¿)NICO N" 07312022.

O lvlUNICiPlO de M{tclûtr(l¡n, tonra priblico quc às 01):00 horns <lo clia

1(V11812022, na Bolsa de Licilaç(ics e l..cilòcs do Brasil (Bl-l-), rcalizará

licitaçûo na nrotlalidado Prcg¡o clclròDico. do tipo nrcttor prcço, por ntcio da

utilizaçrìo dc tccursos dc lconologin da inf'orrnação - INTIIRNET. <lc ¿tcortlo

¡clativos uo cditu[, modclos c ancxos podcrão

scr solicilados.ir¡nto ao Prcgociro Mttclântlit. Parrnd' Brrsil - 'l'clcfonc:

(45) 3262-8316 - E-nrail licitscocs(,i)motclsnd¡s.pr,gov.l¡r. A Pasta Técrrica.

conr o inleiro loor do Edital c seus respectivos modelos, adendos e anexos,

¡roderá scr cxsminndu no scguinto crrlcreço rvww.tnatclmdia.pr,gov.tlr. das

08:00 ¡ìs l7:30 horö.
lÝl{rclÂndiå-PR, 2ó clc julho rlc 2022.
Rosanc lr4arie dn Costa lr4nrocco (lreniltc

Scc. Mnn. de Adnrinishacño e (ìcsl¿ìo de Pcssoas

Pr¡zo lDiasìObieto Ouanti<ladc Valor'fotnl (R$iì

0t 85.4:)3.33 120
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Detalhes processo licitatório

Entidade Exccutorär

Ano*

DE MARMEI..EIRO

2022

No licitação/dispensa/inexigibilidadu- ; 
-- - 

I

Modalidade* lbnìacia cle preços

Número edital/processo* ; 11U2022

Instituição Financeira r

Contrato de Empréstinro

Data Cancelarncnlo

Mural de Licitaçöes Municipais

G€¡å I

TzW

TCEPR

Efi.Ë

Voltar

ËrùCr

reef prsvg¡lrr.!.gs-.d9.r¡tsp¡!lrDs9..ln!9tn¡cle.n.ìlflnsl,!J.l3.t-e,r,?.1ã lR..gt-é-d

CPF: 8148028931 (!gSoul)

Descrição Resumida do Objeto* Contrâtaçêjo de empresa parä prestðção de seruiços de lmplantôção/execução de

ìluminaçào em espâços públicos lnclulndo nrão de ol¡ra e fornecimento do material,

ðtendcndo ¡¡s nccessfdaclcs do Þcpartamenl:o cle Uùanlsmo,

Data da Abertura das Propostas
t:

Há ltens excluslvos pärd EPP/ME? Não

Há cot¿r de parlicìpação parð EPP/ME? Não

Trata-se de obra cont exigência de sr.rbcontratação cle EPP/MË? Näo

Há prioridade para aquisições cle nricroempresas regionais ou locais? Nâo

1401. 15451.00361.01. 1.3449051 0206

2810712022

Percentual de particlpação: i ¡ ¡¡lvf
I

Forma de Avalição Menor Preço

Dotaçäo Örçamentária*

Data Registro

Þatð Reg¡stro

Preço máx¡mo/Referêncla de preco - S42.0S7,7g

R$* '

Data de Lånç¡ìrnento do Eclital | ,rlOr/rU¿

Data da Abertura das Protlostas : T1OA1ZOZZ

Data de Lançåmento do Edltäl

NOVA Data da Abertura das Plopostas r

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPFUMunicipal/aml/DetalhesProcessoCompra,aspx 111


