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PROCESSO LICITATORIO Nº. 103/2022 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2022 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

1 - DA LICITAÇÃO  

 

1.1. O Município de Paial, pessoa jurídica de direito público interno, situada à 

Rua Goiás, nº 400, Centro, Paial, SC, através da Prefeita Municipal em exercício, 

Senhora MARIA HELENA BOSING LUTEREK torna público que fará realizar licitação 

na modalidade PREGÃO, sob a forma PRESENCIAL, através do SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇOS no dia 26 de outubro de 2022, às 09h00min, para possível 

aquisição dos objetos indicados no item 2 deste instrumento. A presente licitação será 

do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, e será processada e julgada em conformidade 

com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal Nº 057/2007 

de 29 de outubro de 2007, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666 de 21 de 

junho de 1993 e Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, suas 

respectivas alterações e demais legislação aplicável, bem como as condições a seguir 

estabelecidas. 

 

1.2. Os envelopes contendo a documentação de habilitação e as propostas 

deverão ser entregues até as 08:45 horas, no dia 26 de outubro de 2022, na sala de 

Licitações, junto a Prefeitura Municipal, na Goiás, 400 – Paial SC. 

1.3. A abertura dos envelopes e a etapa de lances ocorrerão a partir das 09:00 

horas, no mesmo local e data estabelecida no item 1.2. 

1.4. Não serão aceitas documentação e proposta entregues fora do prazo 

estabelecido no item 1.2 deste Edital.     

1.5. Esta Licitação é do tipo menor preço por LOTE, Sistema Registro de 

Preços. 

1.6 - Comunicamos também, que para participação e cadastramento de 

propostas, os interessados deverão acessar o endereço https://paial.atende.net/na aba 

“Enviar Proposta de Licitação”. 

http://www.paial.sc.gov.br/
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Lembrar: No momento da Finalização do Preenchimento da Proposta, imprimir 

formulário com Protocolo e Senha de Acesso, e apresenta-lo dentro do envelope da 

Proposta, no dia da Licitação. 

 

2 - DO OBJETO 

2.1. Tem por objeto o presente Edital, o Registro de Preços para Contratação de 

Empresa para a Manutenção e Instalação da Iluminação Pública no Perímetro 

Urbano e Rural do Município de  Paial,SC, através de Mão de Obra especializada 

e Fornecimento de Materiais Elétricos de iluminação pública, de acordo com as 

normas e especificações constantes no Anexo I – Lista de Materiais e Serviços de 

Mão de Obras e Anexo II - Memorial Descritivo, obedecido o rigor técnico exigido para 

os trabalhos desta natureza, conforme especificações e quantidades estimadas 

constantes deste Edital e demais Anexos. 

 

3 – DA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar do certame somente empresas de interesse ao ramo de 

atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de 

credenciamento constante deste Edital. 

3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

a) Em recuperação judicial ou extrajudicial (nova denominação de concordata, 

determinada pela nova Lei de Falências) ou em processo de falência, sob concurso de 

credores, em dissolução ou em liquidação; 

b) Que estejam com direito de licitar e contratar com a administração pública 

suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas; 

c) Que estejam reunidas em consórcio, ou seja, controladas, coligadas ou 

subsidiárias entre si qualquer que seja sua forma de constituição; 

 

4 – DO CREDENCIAMENTO. 

 

4.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, O (a) Pregoeiro 

(a)  e equipe de apoio, após o recebimento dos envelopes (que deverão estar lacrados 

no ato da entrega) efetuará o credenciamento dos licitantes, onde deverá ser 

apresentado o Termo de Credenciamento (Anexo III) e os seguintes documentos: 

4.2. Tratando-se de Representante Legal: O Estatuto Social, Contrato Social 

ou outro instrumento de Registro Comercial, Registrado na Junta Comercial, no 

http://www.paial.sc.gov.br/
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qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações 

em decorrência de tal investidura; 

4.3. Tratando-se de Procurador: Deverá apresentar procuração por 

instrumento público ou particular, da qual constem poderes específicos para 

formular lances, negociar preço, interpor recurso e desistir de sua interposição e 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do 

correspondente documento, dentre os indicados no item 4.2, que comprove os 

poderes do mandante para a outorga.  

4.4. Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação de 

acordo com o modelo estabelecido no Anexo IV deste Edital e Declaração de 

inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação, conforme o 

modelo do Anexo V. 

4.5. Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 8.7. deste 

Edital, a Empresa deverá apresentar a Certidão emitida pela JUNTA COMERCIAL ou 

órgão competente, que comprove a qualidade de micro empresa ou empresa de 

pequeno porte.  

4.6. O não cumprimento do item 4.5, não é motivo para o não 

credenciamento, inabilitação ou desclassificação da proposta, mas sim, o não 

exercício do direito de preferência assegurando as Microempresas e Empresas 

de Pequeno Porte, nos termos do artigo 44 da Lei Complementar n° 123/06. 

4.7. A comprovação da Regularidade Fiscal das Micro Empresas e Empresas 

de Pequeno Porte, será feita nos termos do Artigo 42 e 43 da Lei Complementar 

123/06.  

4.8. O Representante Legal e o Procurador deverão identificar-se exibindo 

documento oficial de Identificação que contenha foto. 

4.9. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante 

credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.  

 

5 – DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES. 

 

5.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, O (a) Pregoeiro 

(a) receberá os envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos 

exigidos para a habilitação.  

5.2. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 

separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em 

sua parte externa, o nome da proponente, e a seguinte descrição: 

 

Ao Município de Paial/SC 

http://www.paial.sc.gov.br/
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ENVELOPE N° 01 – PROPOSTA 

Razão Social:  

Processo Licitatório n° 103/2022 

Pregão Presencial nº. 023/2022 

Telefone/e-mail: 

 

 

Ao Município de Paial/SC 

ENVELOPE N° 02 - HABILITAÇÃO 

Razão Social:  

Processo Licitatório n°. 103/2022 

Pregão Presencial nº.  023/2022 

Telefone/e-mail: 

 

6 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DA PROPOSTA (Envelope n° 01) 

 

6.1. As propostas de preços (envelope nº 01) deverão ser entregues 

impressas e em meio digital e conter: 

6.1.1. O número do Processo e número deste pregão; 

6.1.2. A razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e 

endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato; 

6.1.3. Apresentar a descrição do item do PREGÃO, em conformidade com as 

especificações contidas no ANEXO I, sem alternativa de preços ou qualquer outra 

condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado por item. 

6.1.4. Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 

data de sua apresentação. 

6.1.5. Apresentar preço unitário e total dos itens (com até 02 (duas) casas 

depois da vírgula), expresso em moeda corrente nacional, em algarismo, fixo e 

irreajustável, apurado à data da apresentação da proposta, sem inclusão de qualquer 

encargo financeiro ou previsão inflacionária, em caso de divergência entre os valores 

unitários e totais, serão considerados o de menor valor efetivo do item unitário; 

6.1.6. Marca dos Materiais Elétricos; 

6.2. As propostas financeiras deverão respeitar como limite máximo 

Unitário aqueles estipulados no Anexo I; 

http://www.paial.sc.gov.br/
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6.2.1. Serão desclassificadas as propostas que ultrapassarem o valor máximo 

Unitário estipulado no Anexo I. 

6.2.1. A proposta deverá OBRIGATORIAMENTE ser PREENCHIDA NO SITE – 

Modelo Padrão – digitada através de meio mecânico ou eletrônico, sem rasuras, 

emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada. Após o preenchimento no SITE, na Aba 

“Enviar Proposta de Licitações”, a mesma deverá ser impressa, assinada pelo 

representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se, nesta última hipótese, 

a procuração, anexada ao ANEXO F, e colocada dentro do Envelope nº 01 – 

PROPOSTA. 

 

Nota 1: nos preços propostos estarão previstos, além do lucro, todos os custos diretos 

e indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do PREGÃO, envolvendo, entre 

outras despesas, tributos de qualquer natureza, frete, embalagem, mão de obra, 

materiais elétricos, equipamentos, EPI, etc, garantindo-se este durante toda a vigência 

da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, exceto quando aos preços nas hipóteses de 

desequilibro econômico-financeiro previsto na legislação incidental. 

 

7 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

(Envelope n° 02). 

 

7.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do 

PREGÃO são os seguintes: 

I. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Cópia do Contrato Social e Alterações posteriores, ou Cópia da última 

Alteração Consolidada (desde que conste o objeto social do contrato) registrados na 

Junta Comercial do Estado ou Registro Comercial para empresa individual e no caso 

de Sociedade por Ações o Ato Constitutivo acompanhado da Ata da Assembleia que 

elegeu a diretoria em exercício. 

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

Nota: Caso o licitante tenha apresentado o Contrato Social no credenciamento, o 

mesmo fica dispensado do referido documento no envelope de habilitação. 

II. REGULARIDADE FISCAL: 

a) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

b) Certidão negativa de débitos perante a Fazenda Nacional, relativos a tributos e 

contribuições Federais; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, relativo ao ICMS Imposto 

sobre circulação de mercadoria e serviços; 

http://www.paial.sc.gov.br/
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d) Prova de regular situação perante a Fazenda Pública Municipal do domicilio ou 

sede da licitante; 

e) Certidão Negativa de Falência e/ou Concordata, expedida pelo Distribuidor da 

sede do proponente em plena validade, devendo esta ser acompanhada da certidão 

de registro cadastrais no sistema EPROC, disponível através do endereço 

https://certeproc1g.tjsc.jus.br. 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

g) Comprovante de não inscrição no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas (CEIS) 

NOTAS 1: 

A prova de regularidade com Secretaria da Receita Federal, Dívida Ativa da União e 

com o INSS, poderá ser através da Certidão Unificada prevista na Portaria Conjunta 

RFB/PGFN nº 1.751 de 02/10/2014; 

III. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Comprovação de qualificação técnica, constando de: 

a) Registro da Proponente no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia do Estado de Santa Catarina (CREA-SC), pessoa jurídica e pessoa física; 

a. A proponente que não é sediada no Estado de Santa Catarina deverá apresentar o 

Registro no CREA do estado em que está sediada e apresentar no ato da 

assinatura da Ata de Registro de Preços, o visto do CREA de Santa Catarina; 

b) Comprovação de que a Proponente possui, em seu quadro permanente, 

profissional de nível superior – Engenheiro Eletricista, detentor de atestado ou 

anotação de responsabilidade técnica por execução dos serviços, que poderá ser 

comprovado através de cópia da Carteira de Trabalho ou outro documento legal que 

comprove, nos termos da legislação vigente, que o profissional indicado pertence ao 

quadro permanente da empresa; 

c) Um ou mais atestados fornecidos por pessoa jurídica, de direito público ou 

privado, devidamente registrado no CREA, acompanhado do acervo técnico, 

comprovando a execução pelo profissional indicado no item acima (letra b), 

serviços de característica semelhantes ao objeto licitado; 

d) Declaração de que o proponente cumpre com as Normas Regulamentadoras em 

Segurança e Medicina do Trabalho da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e 

Emprego. 

7.2. Declaração da licitante de que tomou conhecimento de todas as informações e 

condições para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação. A não 

apresentação desta declaração será entendida pelo (a) Pregoeiro (a) como 

concordância com o teor do edital e seus anexos; 

http://www.paial.sc.gov.br/
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7.3. A apresentação do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, com todas as 

Negativas válidas, emitido pela Prefeitura Municipal de Paial, substitui os documentos 

elencados nos itens I e II, (habilitação jurídica e regularidade fiscal). 

7.3.1. Qualquer documento indispensável para a obtenção do CERTIFICADO DE 

REGISTRO CADASTRAL com prazo de validade vencido deverá ser regularizado, 

impondo-se, para tanto, a apresentação do(s) mesmo(s) juntamente com a o 

Certificado de Registro. 

7.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 

e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, excetos aqueles 

documentos que pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente 

em nome da matriz. Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que 

não o participante da licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda a 

documentação de ambos os estabelecimentos na forma e condições previstos neste 

item. 

NOTAS 2: 

a) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente: 

Sócio; Diretor; Empregado e/ou Responsável Técnico; 

b) A comprovação de vinculação dos profissionais deverá atender os seguintes 

requisitos: 

- Empregado: cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS 

ou Contrato de Trabalho em vigor; 

- Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente; 

- Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada, ou 

cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de 

sociedade anônima; 

- Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo CREA da Sede ou Filial da 

licitante onde consta o registro do profissional como RT. 

7.5. Toda a Documentação exigida para Habilitação deverá ser apresentada no 

Original, em fotocópia autenticada por cartório competente ou servidor da 

administração, ou publicação em Órgão da Imprensa Oficial. 

 

08 - DO JULGAMENTO  

 

8.1. A presente licitação, para efeito de julgamento, será do tipo menor preço por 

LOTE. 

http://www.paial.sc.gov.br/
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8.2 No Curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com 

preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais 

e sucessivos, até a proclamação do vencedor; 

8.3. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso 

anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), 

oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços 

oferecidos;  

8.4. As proponentes classificadas no item anterior serão facultadas a apresentação de 

lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, encerrando-se essa 

fase quando não houver mais lances. 

8.5. O(a) Pregoeiro(a)  convidará individualmente os autores das propostas 

selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de 

maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de 

sorteio no caso de empate de preços.  

8.6. Somente O(a) Pregoeiro(a) poderá definir qual o critério de lances, ou seja, se a 

redução em relação à melhor proposta será em percentual, se será mediante redução 

em reais, e qual a redução mínima, visando agilidade na licitação. Ressalta-se que no 

decorrer dos lances, poderá, a critério do(a) Pregoeiro(a), ser alterado o critério e o 

valor de redução. 

8.7. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 

selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se para 

as selecionadas, o último preço ofertado. Com base nessa classificação, será 

assegurada às licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência à 

contratação, observadas as seguintes regras: 

8.7.1. O(a) Pregoeiro(a) convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, 

detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou 

superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que 

apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob 

pena de preclusão do direito de preferência. 

8.7.1.1. A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas 

empatadas, nas condições do subitem 8.7.1. 

8.8. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor 

classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a 

ordem de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, 

cujos valores das propostas, se enquadrem nas condições indicadas no subitem 8.7.1. 

8.9. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o 

subitem 8.7., seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado 

o direito de preferência, passando-se desde logo, à negociação do preço. 

http://www.paial.sc.gov.br/
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8.10. O(a) Pregoeiro(a) poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida 

com base nas disposições dos subitens 8.7.1 e 8.8, ou, na falta desta, com base na 

classificação de que trata o subitem 8.7, com vistas à redução do preço. 

8.11. No caso de haver somente um licitante na sessão pública ou interessado em um 

determinado item do objeto, O(a) Pregoeiro(a) poderá negociar diretamente com o 

mesmo, com vistas a obtenção do menor preço possível, 

8.12. O(a) Pregoeiro(a) poderá, a seu exclusivo critério, solicitar informações 

complementares, para efeito de julgamento das propostas, caso a Proponente não 

atender com clareza o solicitado em Edital, conforme determina o art. 43 § 3°, da Lei 

8.666/93. 

8.13. Serão desconsiderados os itens que contiverem emendas, rasuras ou borrões, 

salvo quando a empresa fizer acompanhar uma errata, preferencialmente em 02 

(duas) vias, em papel timbrado e devidamente assinado pelo proponente ou seu 

representante legal.  

8.14. Serão desclassificadas, conforme determina o art. 48 da Lei 8.666/93: 

a) As propostas que não atenderem as exigências do ato convocatório; 

b) As propostas que forem superiores aos valores máximos admitidos por item, 

estabelecidos no item 6.6 deste edital.  

8.15. Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal do empresário, 

microempresa ou empresa de pequeno porte, O(a) Pregoeiro(a)  suspenderá a 

decisão de habilitação, e concederá prazo de 02 (dois) dias úteis (prorrogáveis), por 

igual prazo, por uma única vez, a critério do(a) Pregoeiro(a)  para regularização da 

documentação, ocasião em que O(a) Pregoeiro(a)  designara data para nova Sessão, 

a fim de anunciar a decisão de habilitação do vencedor e conceder prazo para 

interposição de recursos.  

8.15.1. Em constatando O(a) Pregoeiro(a), que a restrição na comprovação da 

regularidade fiscal, de que trata o item anterior, trata-se de falsidade, deve inabilitar o 

licitante, oficiar o Ministério Público e propor processo administrativo visando à 

declaração de inidoneidade da empresa. (Tal disposição aplica-se em qualquer 

hipótese de falsidade documental). 

8.15.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 8.17, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 

item 13 deste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar 

a licitação (§2º do art. 43 da LC 123/06). 

8.16. Em caso do licitante desatender às exigências habilitatórias, O(a) Pregoeiro(a) 

inabilitará e examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na 

ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda 

ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora. Se a oferta não for 
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aceitável por apresentar preço excessivo, O(a) Pregoeiro(a) poderá negociar com 

licitante vencedor, com vista a obter preço melhor. 

8.17. Encerrando o julgamento das propostas e da habilitação, O(a) Pregoeiro(a)  

declarará o(os) vencedor(es), proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes 

para que manifestem a intenção de interpor recursos, esclarecendo que a falta desta 

manifestação, imediata e motivada, implicará na decadência do direito de recurso por 

parte da licitante, registrando na ata da Sessão pública a síntese das razões de 

recurso apresentadas, bem como o registro de que todas as demais licitantes ficaram 

intimadas para, querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no prazo de 03 

(três) dias, após o termino do prazo do recorrente, proporcionando-se, a todos, vista 

imediato do processo, em secretária. A ausência do licitante ou sua saída antes do 

término da Sessão Pública caracterizar-se-á com renúncia ao direito de recorrer. 

8.18. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 

decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo(a) 

Pregoeiro(a) ao(os) licitante(s) vencedor(es) e o encaminhamento do processo à 

autoridade competente para a homologação. 

 

9 - DOS RECURSOS  

  

9.1. Tendo o licitante manifestado à intenção de recorrer na Sessão Pública do 

Pregão, terá ela o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões 

de recurso. Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública acima referida, terão 

o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentarem as contrarrazões, que 

começará a correr do término do prazo da recorrente. 

9.2. O recurso somente será aceito mediante protocolo dos documentos 

no setor de protocolo ou enviado por carta registrada não sendo admitido 

recurso por meio eletrônico. 

 9.3. A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são 

pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

 9.4. O recurso não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a 

invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 9.5. O (s) recurso(s) serão encaminhados ao Prefeito Municipal, devidamente 

informado, para apreciação e decisão, no prazo de 03 (três) dias úteis contados do 

recebimento do recurso. 

10 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

  

9.1. Decorridas as fases anteriores, a decisão será submetida à Autoridade 

competente, para homologação e se for o caso adjudicação. 
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11 – DOS PODERES DO (A) PREGOEIRO (A)  

  

11.1 –O (a) Pregoeiro (a), no decorrer do certame poderá: 

 11.1.1 – Advertir os licitantes; 

 11.1.2 – Definir parâmetros ou percentagens sobre os quais os lances verbais 

devem ser reduzidos;  

 11.1.3 – Estabelecer o tempo para o oferecimento dos lances verbais; 

 11.1.4 – Permitir ou não a comunicação dos representantes dos licitantes com 

terceiros não presentes à sessão, através de telefone celular ou outros meios; 

 11.1.5 – Suspender a etapa de lances e/ou determinar a suspensão da sessão, 

designando nova data para continuação, a seu critério; 

 

12 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

12.1. As despesas decorrentes do presente processo Licitatório, correrão por 

conta dos recursos constantes no orçamento de 2022 e futuramente 2023. 

   07. – SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
   03 – Gerencia de Transporte e Serviços  
   2.033 – Manutenção da Iluminação Pública  
   (90) 3.3.90.39.05.00.00.00.0000   
 
 

13 – DAS PENALIDADES  

  

13.1. Pela recusa em prestar os serviços conforme previsto no presente edital, 

dentro do prazo estabelecido, a adjudicada se sujeitará à multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor total da proposta.  

 13.1.1. A penalidade prevista no subitem anterior não se aplica às empresas 

remanescentes, em virtude da não aceitação da primeira convocada. 

 13.2. À proponente que ensejar o retardamento da execução do certame, não 

mantiver a proposta ou lance, faltar ou fraudar na execução das obrigações assumidas 

para execução do objeto, deste certame ou do contrato derivado deste ou, comportar-

se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, poderão ser 

aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos 

causados: 

a) advertência; 
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b) multa, sendo: 

 b.1) de 1,0% (um por cento) sobre o valor total inicial do contrato por dia de 

atraso ou por execução do objeto em desacordo com as condições estabelecidas; 

 b.2) de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução 

total ou parcial do objeto licitado; 

 b.3) de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso 

superior a 30 (trinta) dias. 

 c) Cancelamento da contratação e suspensão temporária ao direito de licitar 

com O Município de Paial - SC, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo 

prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de descumprimento integral ou descumprimento 

parcial do Contrato. 

 13.3. Nenhuma sanção será aplicada, exceto alínea “a” sem o devido processo 

administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos 

em lei, podendo as multas serem descontadas dos créditos da empresa detentora da 

Ata ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente. 

13.4. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção 

administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa vencedora 

da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao 

Município de Paial - SC. 

 

14 - DA ENTREGA E/OU CONTRATO  

 

14.1. O proponente vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a 

partir da convocação para assinar a Ata de Registro de Preços, sob pena de 

decadência desse direito.  

 14.2. A recusa injustificada do proponente vencedor em assinar o contrato 

dentro do prazo estabelecido sujeitará o mesmo à aplicação das penalidades previstas 

no item 13.1 deste Edital; 

 14.3. Decorrido o prazo estipulado no subitem 14.1, e a adjudicatária não 

comparecer a Unidade de Contratos, decairá do direito à contratação, sujeitando-se às 

sanções previstas neste Edital, de acordo com o artigo 81, da Lei n.º 8.666/93, sem 

prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 

  14.4. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua 

proposta, não comparecer para assinar o contrato, sem prejuízo das sanções 

aplicáveis, O (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta ou lance subsequente, 

verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação na ordem de 

classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que 

atenda ao Edital. 
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14.5. A empresa contratada deverá iniciar os serviços imediatamente, após a 

assinatura daAta de Registro de Preços. 

 

15 - DO PAGAMENTO  

 

15.1. O pagamento deverá ser feito em até 30 dias após a prestação dos 

serviços e respectiva emissão da nota fiscal correspondente, que deverá ser atestada 

pelo órgão responsável.  

15.1.1. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto houver 

pendência de liquidação da obrigação.  

 

16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

16.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, 

podendo a autoridade competente revogá-la, por razões de interesse público, 

decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente 

para praticar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de terceiro, mediante parecer escrito e fundamentado, nos termos do art. 

49 da Lei nº. 8.666/93; 

16.2. É facultado O(a) Pregoeiro(a), ou à autoridade a ele superior, em 

qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo; 

16.3. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos 

adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo(a) Pregoeiro(a), sob pena de 

desclassificação/inabilitação; 

16.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e 

a exata compreensão da sua proposta; 

16.5. O(a) Pregoeiro(a) e demais membros de apoio prestarão todos os 

esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta Licitação, estando disponível 

para atendimento de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 11:30h e das 13:00 h as 

17:30 h no endereço supra citado e pelo telefone 49-3451-0045 

16.6. Não serão admitidas a subcontratação, cessão ou transferência, total ou 

parcial, do objeto do contrato, a associação do contratado com outrem, bem como a 

fusão, a cisão ou a incorporação, que impliquem em substituição do contratado por 

outra pessoa jurídica; 
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16.6.1. A empresa poderá ter os facilitadores vinculados em sua folha de 

pagamento ou prestadores de serviços, porém deverá perdurar a responsabilidade de 

recolhimentos de impostos, taxas etc, decorrentes da contratação. 

16.7. O contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, respeitado o percentual 

previsto no § 1° do art.65 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações; 

16.8. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e 

demais informações relativas à sessão pública do pregão presencial constarão de ata 

divulgada na própria sessão, sem prejuízo de outras formas de publicidade; 

16.9. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser 

comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o 

recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial dos Municípios - DOM; 

16.10. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo(a) Pregoeiro 

(a) , observada a legislação pertinente; 

16.11. O(a) Pregoeiro(a)  poderá, até o dia anterior à data prevista no 

preâmbulo deste Edital, alterar as condições do mesmo, as especificações e qualquer 

exigência pertinente a este certame, desde que fixe um novo prazo, não inferior a 08 

(oito) dias úteis, para a entrega dos documentos, a contar da publicação das 

alterações.  

 16.12. As empresas interessadas poderão formular consultas, sempre por 

escrito e na abordagem do caso concreto, até 03 (três) dias úteis antes da data de 

abertura dos envelopes, dirigindo-se O(a) Pregoeiro(a), que atende ao público de 

Segunda a Sexta-feira, no horário das 08:00 às 11:30 horas 13:00 às 17:30 horas, 

com endereço no preâmbulo deste Edital; 

16.13. O contrato decorrente do presente certame terá vigência de um ano a 

partir da data de sua assinatura, podendo ser rescindido pelo motivo de realização de 

concurso público no todo ou em parte, além das formas previstas no próprio 

instrumento contratual que se derivará deste certame. 

16.14. Consideram-se partes integrantes e indivisíveis deste Instrumento 

quaisquer condições que estiverem inclusas em seus anexos; 

16.15. O contrato decorrente do presente instrumento convocatório poderá ter 

sua vigência prorrogada para exercícios subsequentes, justificadamente, observando-

se os preceitos legais.  

16.16. Fazem parte integrante deste edital de licitação:  

 16.16.1. Anexo I – Planilha para cotação de preços e quantitativos estimados; 

16.16.2. Anexo II – Memorial Descritivo dos Serviços 

16.16.3. Anexo III - Modelo de Procuração para Credenciamento; 

http://www.paial.sc.gov.br/


 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE PAIAL 
Departamento de Compras e Licitações 

 
RUA GÓIAS 400, CEP: 89.765-000 – FONE: (49) 3451-0045 – PAIAL – SC 

www.paial.sc.gov.br 

email: pregao@paial.sc.gov.br 

  
 

 

16.16.4. Anexo IV – Modelo Declaração de que cumpre com os requisitos de 

habilitação; 

 16.16.5. Anexo V – Modelo de Declaração de inexistência de fatos 

supervenientes; 

 16.16.6 ANEXO VI- Modelo de Ata de Registro de Preços 

 16.17. Esta licitação é regida pelas disposições da Lei n° 10.520/02 e 

subsidiariamente da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993. 

16.18. Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de 

Paial/SC, de Segunda a Sexta-Feira, das 8:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:30 ou pelo 

telefone (049) 3451-0045.  

16.19. As empresas que receberem o Edital, serão responsáveis pelo envio do 

Aviso de Recebimento (Anexo IV) O(a) Pregoeiro(a). Se não enviado este aviso, a 

empresa poderá não ser notificada sobre eventuais alterações do presente Edital ou 

informações prestadas pelo(a) Pregoeiro(a). 

 

Paial, SC, 10 de outubro de 2022 

 

MARIA HELENA BOSING LUTEREK  
Prefeita Municipal em exercício 

 
Analisado e Aprovado 
 
 
DHONATAN RENAN POMMERENING 
OAB/SC 46.461 
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022 
 
 

ANEXO " I " 
 

Os itens deste registro de preços estão anexados a este edital em arquivo 
padrão para elaboração de proposta. 
 
Os itens deste edital estão disponibilizados em arquivo eletronico 
https://paial.atende.net/na aba “Enviar Proposta de Licitação”. 
Lembrar: No momento da Finalização do Preenchimento da Proposta, imprimir 
formulário com Protocolo e Senha de Acesso, e apresenta-lo dentro do envelope 
da Proposta, no dia da Licitação. 
 
 
ESCLARECIMENTOS 
 
O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro 
formal de preços relativos à aquisição e/ou contratação futura, onde as empresas 
disponibilizam bens e serviços a preços e prazos certos e registrados em documento 
específico denominado Ata de Registro de Preços. Neste Sistema, as aquisições são 
feitas quando melhor convier aos órgãos que integram a Ata sem, no entanto, estarem 
necessariamente obrigados a contratar com os fornecedores vencedores do certame. 
 
Desta licitação, será firmada uma Ata de Registro de Preços, que é um documento 
vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, 
onde se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem 
praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e nas 
propostas apresentadas. 
 
LOTE 1 

Item Descrição Unid. Quantidade Val. Unitário Val. Total 
1 BASE P/RELE FOTOELETRICO 

PADRAO CELESC. 
PEÇAS 800,00000 12,9700 10.376,00 

2 BRAÇO GALVANIZADO 1,5M PEÇAS 100,00000 107,3300 10.733,00 

3 CINTA CIRCULAR 190MM C/02 PAR. 
E PORCA 

PEÇAS 50,00000 17,5000 875,00 

4 CINTA CIRCULAR 200MM C/02 PARF. 
E PORCA. 

PEÇAS 50,00000 20,5000 1.025,00 

5 CHAVE DE ILUMINAÇÃO 1X50A-220V PEÇAS 20,00000 226,6700 4.533,40 

6 CONECTOR CUNHA AMPACTINHO 
TIPO B 

PEÇAS 200,00000 11,0000 2.200,00 

7 FIO 2,5MM AZUL METRO 1.000,00000 2,8900 2.890,00 
8 FIO 2,5MM PRETO METRO 1.000,00000 2,8900 2.890,00 
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9 FITA ISOL. 20 MT PT 0,18MM UNIDADE 50,00000 11,1800 559,00 

10 FITA DE ALTA FUSÃO 10 MTS ROLO 50,00000 26,3300 1.316,50 

11 LÂMPADA VAPOR SÓDIO 70W 
OVOIDE E-27 

PEÇAS 500,00000 30,0000 15.000,00 

12 LÂMPADA VAPOR SÓDIO 150W 
TUBULAR E-40 

PEÇAS 300,00000 39,3300 11.799,00 

13 LÂMPADA VAPOR SÓDIO 250W 
TUBULAR E-40 220W 

PEÇAS 300,00000 48,0000 14.400,00 

14 LÂMPADA VAPOR SÓDIO 400W 
TUBULAR E-40 

PEÇAS 150,00000 51,3300 7.699,50 

15 LUMINÁRIA FECHADA ALUMINIO IP 
BASE E27 INTEGRADA 

PEÇAS 100,00000 286,6700 28.667,00 

16 LUMINÁRIA INTEGRADA 250-400W-
E40 

UNIDADE 100,00000 383,3300 38.333,00 

17 REATOR SÓDIO MET. 150W AF-EXT 
GALVANIZADO 

PEÇAS 500,00000 76,3300 38.165,00 

18 REATOR SÓDIO/MET. 250W AF - 
EXT. - GALVANIZADO 

PEÇAS 500,00000 96,3300 48.165,00 

19 REATOR 400W EXTERNO PEÇAS 250,00000 109,6700 27.417,50 

20 PARAFUSOS 16X70X38 UNIDADE 100,00000 7,1700 717,00 

21 BOCAL PORCELANA E-27 PEÇAS 300,00000 9,1300 2.739,00 

22 BOCAL PORCELANA E-40 PEÇAS 300,00000 9,6700 2.901,00 

23 BRAÇO DE 3M GALV. A FOGO 
PADRÃO CELESC 

UNIDADE 200,00000 258,0000 51.600,00 

24 LUMINARIA PUBLICA LED 180W UNIDADE 200,00000 910,0000 182.000,00 

25 RELE FOTO-ELÉTRICO 220V 
RETARDO EXTERNO 

PEÇAS 100,00000 26,6700 2.667,00 

26 REATOR 70W GALVANIZADO A 
FOGO 

PEÇAS 500,00000 11,5000 5.750,00 

27 MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMUM  
ILUMINAÇÃO COMUM. 

SERVIÇO 160,00000 26,8700 4.299,20 

28 MÃO DE OBRA PARA 
INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE 
REATOR PARA ILUMINAÇÃO 
PUBLICA COMUM OU ESPECIAL 
REATOR LÂMPADA COMUM OU 
ESPECIAL. 

SERVIÇO 1.250,00000 44,5000 55.625,00 
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29 MÃO DE OBRA PARA 
INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE 
RELÉ FOTOELETRICO INDIVIDUAL 
RELÊ  FOTOELÉTRICO INDIVIDUAL. 

SERVIÇO 1.000,00000 9,2700 9.270,00 

30 MÃO DE OBRA LÂMPADA 
LUMINÁRIA ABERTA. 

SERVIÇO 1.000,00000 18,2500 18.250,00 

31 MÃO DE OBRA LÂMPADA 
LUMINÁRIA FECHADA. 

SERVIÇO 1.000,00000 21,2000 21.200,00 

32 MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO 
LUMINÁRIA LED PUBLICA 

SERVIÇO 1.500,00000 57,5000 86.250,00 

     
Soma: 

710.312,10      
Soma: 

710.312,10 
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022 
 

ANEXO II - MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA: MANUTENÇÃO DO SITEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIAL SC 

LOCAL: PERÍMETRO URBANO E ÁREA RURAL – PAIAL-SC. 

1 – FINALIDADE 

O presente memorial tem por finalidade descrever os serviços de manutenção 

do sistema de iluminação pública instalado nas redes de distribuição de energia 

elétrica em baixa tensão, localizados no perímetro urbano e área rural do Município de 

Paial – SC. O sistema opera na tensão de 220V, frequência de 60 Hz. 

O serviço de manutenção do sistema de iluminação pública tem também por 

objetivo contribuir para a segurança da população e a melhora no aspecto visual da 

cidade. 

2 – CARACTERÍSTICAS 

A manutenção do funcionamento do Sistema de Iluminação Pública até o ponto 

de entrega é de responsabilidade da Prefeitura Municipal. A equipe de manutenção da 

empresa terceirizada contratada será diretamente responsável pela substituição de 

lâmpadas, luminárias e demais equipamentos e materiais que compõe o conjunto de 

iluminação pública. 

Para possibilitar a execução dos serviços de manutenção do sistema de 

iluminação pública são necessários veículos equipados com guindastes, cesto aéreo, 

escadas, ferramental, equipamentos de proteção individual e coletiva (EPIs, EPCs), 

além de pessoal técnico especializado. 

Durante a substituição de qualquer parte dos conjuntos de iluminação pública, 

as ligações nas redes de baixa tensão devem permanecer nas mesmas fases em que 

se encontram. 

Sempre que ocorrer a substituição de uma lâmpada queimada por outra da 

mesma potência, não há necessidade de alteração cadastral, não havendo, portanto 

necessidade da Prefeitura informar a concessionária de energia elétrica local. 

Os serviços de manutenção de iluminação pública compreendem os seguintes 

procedimentos: 

 Substituição de lâmpadas queimadas por outras da mesma potência; 

 Substituição de reatores queimados por outros de mesma potência; 

 Substituição ou instalação de relés fotoelétricos; 
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 Substituição ou instalação de bases para relés fotoelétricos. 

 Substituição ou retirada de chaves magnéticas; 

 Substituição de condutores elétricos dos conjuntos de iluminação pública; 

 Substituição de conectores elétricos dos conjuntos de iluminação pública; 

 Substituição de luminárias públicas do tipo aberta ou fechada danificadas; 

 Substituição de braços de iluminação pública do tipo reto ou curvo danificados; 

 Substituição de conjuntos de iluminação pública danificados. 

Os casos em que houver necessidade de alteração do Sistema de Iluminação 

Pública, seja devido ao acréscimo ou decréscimo da carga não fazem parte deste 

procedimento de prestação de serviço. Estes serviços deverão ser contratados e 

executados de acordo com projetos específicos, após serem submetidos à apreciação 

e análise da concessionária de energia elétrica local. 

3 – ORDENS DE SERVIÇO PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS 

O Município de Paial, através do setor de serviços urbanos emitirá ordens de 

serviços/autorização de fornecimento, tantos quantos forem necessários durante o 

mês, para empresa contratada, esta terá o prazo máximo de 48 horas, para 

cumprimento dos serviços e/ou entrega dos materiais constantes na Ordem de 

Serviço. 

Todo dia 25 de cada mês será feita a medição dos serviços executados. A 

fiscalização emitirá um Boletim de Medição, assinado conjuntamente com o 

Contratante, para a emissão da Nota Fiscal e o pagamento será feito conforme item 15 

do Edital. 

Para efeitos de comprovação dos serviços a contratada deverá entregar a 

fiscalização os materiais substituídos quando da execução das ordens de serviços. 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O serviço de manutenção do sistema de iluminação pública deverá ser 

executado, vistoriado e mantido em funcionamento somente por pessoas devidamente 

autorizados (trabalhadores qualificado sou capacitados) em conformidade com o item 

10.8 da NR-10 e com experiência comprovada, empregando sempre as melhores 

técnicas, as quais deverão obedecer rigorosamente às exigências estabelecidas pelas 

Normas Brasileiras sobre o assunto. 

Os materiais a serem utilizados na manutenção da iluminação pública deverão 

estar rigorosamente de acordo com os padrões da concessionária de energia elétrica 

local, normas técnicas da ABNT e padrões de conformidade PROCEL/INMETRO. 

DOUGLAS PICINI FERNANDES 

Secretário Mun. de Obras Transp. e Serviços Públicos 
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022 

 

ANEXO III 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 103/2022 

PREGÃO No023/2022 

 

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com 

sede (endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob nº ........... e Inscrição 

Estadual sob n° ....., representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) does) 

outorgante(s) Sr(a) , portador(a) da Cédula de Identidade RG n° .... e CPF n° ....., 

nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a) .................., portador(a) 

da Cédula de Identidade RG n° .... e CPF n° ......, a quem confere(imos) amplos 

poderes para representar a (Razão Social da Empresa) perante a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PAIAL SC, no que se referir ao PREGÃO PRESENCIAL N° 

023/2022, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do 

PREGÃO, apresentar os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (1) e DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO (2) em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou 

ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas 

na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da 

intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata 

e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da 

sessão, ou silenciar, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos 

solicitados pelo a pregoeiro( a) , enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame, em nome da Outorgante. 

 

A presente Procuração é válida até o dia ...................................... 

 

Local e data. 

 

Assinatura 
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022 
 

ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS 

DE HABILITAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º103/2022 

PREGÃO No023/2022 

 

Ao Município de Paial 

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4°, VII, da Lei 

No10.520/2002, que a empresa(indicação da razão social) cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação para o PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2022, cujo tem por 

objeto o Registro de Preços para Contratação de Empresa para a Manutenção e 

Instalação da Iluminação Pública no Perímetro Urbano e Rural do  Município de 

Paial, através de Mão de Obra especializada e Fornecimento de Materiais 

Elétricos de iluminação pública), conforme especificações e quantidades estimadas 

constantes do ANEXO I. 

 

 

.................... , ... de ............. de 2022. 

 

 

 

assinatura do representante legal 
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022 
 

ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS 

DA QUALIFICAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º103/2022 

PREGÃO No023/2022 

 

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

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

qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 

32, parágrafo 2º e artigo 97 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 

alterações. 

 

 

Local, . . . . . . .de . . . . . . . . de 2022. 

 

 

 

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal) 

(carteira de identidade número e órgão emissor) 
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022 
 

ANEXO VI 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2022 
 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022 
 
O Município de Paial - SC, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n.º 
01.614.376.0001-59, com sede na Rua Goiás nº 400, Centro, Paial, SC, neste ato 
representado pelo seu Prefeito Municipal  o Senhor .............................., portador do 
CPF de n° ______________, nos termos, nos termos da Lei n°. 10.520/02, Lei 
8.666/93 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das 
propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 023/2022, 
ata de abertura da sessão e homologação pela autoridade competente, RESOLVE 
registrar os preços da empresa ______________, inscrita no CNPJ ____________, 
representada neste ato pelo Sr. ____________, portador do CPF n°. ___________, 
para possível aquisição do objeto referente ao Pregão Presencial supra citado. 
 
A empresa com preços registrados passará a ser denominada detentora da Ata de 
Registro de Preços após a assinatura desta. 
 
 

1 - DO OBJETO  
A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços visando contratação de 
empresa de engenharia elétrica para executar os serviços no Sistema de 
Iluminação Pública sob a responsabilidade do MUNICÍPIO DE PAIAL/SC, 
composto nesta data com pontos de iluminação pública, incluindo os serviços de 
manutenção rotineira e de emergência, ampliação redes, melhorias do sistema, 
modernização e a destinação final de lâmpadas, através da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Urbano, com recursos da COSIP, conforme quantidades e 
especificações constantes do Termo de Referência e seus Anexos, Edital do 
Pregão Registro dePreço nº 023/2022, Planilha de custo e formação de preços 
e proposta da licitante vencedora, todos partes integrantes deste instrumento, 
como se nele transcritos estivessem. 

 

Lote Especificação Unid Quant. 
Classificaç
ão por Valor Unitário Valor Total 

    Empresa    

        

 
2 – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a 
contar da data da sua assinatura.  
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Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o MUNICÍPIO DE 
PAIAL - SC não será obrigado a firmar as contratações que dele poderão advir, 
sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência da prestação dos 
serviços em igualdade de condições. 

 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO  
O vencedor ficará obrigado a prestar os serviços de manutenção em até 48 
(quarenta e oito) horas após a solicitação do Município/Munícipe, e os demais 
serviços no prazo estabelecido pela secretaria Municipal de Des. Urbano e Meio 
ambiente. 
 
O prazo total de execução dos serviços/aquisição de materiais, a contar da “Ordem 
de Serviços”/Ordem de Compra, será conforme Termo de Referência.  
A execução completa do contrato só acontecerá quando o contratado comprovar o 
pagamento de todas obrigações trabalhistas referentes a mão de obra utilizada 

 
4 – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS  
Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto 
nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na 
alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93 ou de redução dos preços 
praticados no mercado.  
Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do 
art. 65 da Lei n. º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por 
cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.  
Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições 
do registro, e, definidos o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o 
Proponente registrado será convocado pela Secretaria da Administração para 
alteração, por aditamento, do preço da Ata. 

 
5 – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor total atualizado do contrato (art. 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93). 

 
6 – DAS ATRIBUIÇÕES/OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
Caberá ao MUNICÍPIO a prática de todos os atos de controle e administração do 
SRP, e ainda:  
a) realizar os procedimentos de assinatura da Ata e o encaminhamento de sua cópia 
aos demais órgãos participantes  
b) providenciar a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para 
atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de 
classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes do 
Processo;  
c) conduzir os procedimentos relativos a eventuais atualizações dos preços 
registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado 
na Ata de Registro de Preços; 
d) recusar qualquer item fora das especificações estabelecidas no Termo de 

Referência;  
e) verificar a regularidade dos recolhimentos dos encargos sociais e trabalhista antes 
de cada pagamento;  
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f) rejeitar, no todo ou em parte, os itens executados, pela licitante vencedora, fora 
das especificações do Termo de Referência; 
g) efetuar o pagamento na forma e no prazo convencionados nesta Ata; 
h) aplicar as sanções regulamentares e contratuais, se necessário;  
i) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
licitante vencedora;  
j) comunicar à licitante vencedora as eventuais irregularidades observadas na 
execução dos itens para adoção das providências saneadoras;  
k) fiscalizar a execução dos itens, podendo sustar, recusar, solicitar fazer ou 
desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as condições e exigências 
estabelecidas no Termo de Referência.  
l) Município poderá promover descontos nos valores devidas a empresa para 
realizar pagamento de quaisquer verbas trabalhistas que forem inadimplidos pela 
empresa.  
m) fiscalizar e comandar os serviços prestados pela CONTRATADA, bem como o 
cumprimento dos direitos trabalhistas; podendo exigir a comprovação mensal das 
seguintes obrigações trabalhistas como condição para o pagamento das faturas 
mensais do serviço realizado: - Recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior 
caso a Administração não esteja realizando os depósitos diretamente.  
n) é possível ao Município contratante promover a rescisão unilateral quando 

constatado o descumprimento de direitos trabalhistas, ou quando, após 

notificação, a situação irregular não for sanada. 

 
 

7 – ATRIBUIÇÕES/OBRIGAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/ORGÃOS 
PARTICIPANTES  
Caberá aos órgãos participantes indicar o gestor da ata, ao qual, além das 
atribuições previstas no art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, compete:  
a) promover consulta prévia junto a Secretaria da Administração (Dpto de Licitações), 
quando da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os 
respectivos quantitativos e os valores a serem praticados, encaminhando, 
posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;  
b) assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a 
ser procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, 
informando a Secretaria da Administração eventual desvantagem, quanto à sua 
utilização;  
c) zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao 
cumprimento, pelo mesmo, das obrigações assumidas, e também, em coordenação 
com o órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento das obrigações assumidas;  
d) informar a Secretaria da Administração, quando de sua ocorrência, a recusa do 
fornecedor em atender às condições estabelecidas no edital, firmadas na Ata de 
Registro de Preços, as divergências relativas à entrega dos equipamentos e a recusa 
do mesmo, se for o caso, em receber a Nota de Empenho;  
e) as Secretarias Municipais participantes do registro de preços deverão, quando da 
necessidade de contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de 
Preços, para que este proceda à indicação do fornecedor e respectivos preços a 
serem praticados.  
f) proceder ao ato de recebimento dos serviços, podendo sustar, recusar, solicitar 
fazer ou desfazer qualquer execução que não esteja de acordo com as condições e 
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exigências estabelecidas no Termo de Referência, bem como efetuar os pagamento 
na forma e nos prazos estabelecidos. 

 
8 – DAS OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS 
Constituem obrigações das empresas:  
a) dar cumprimento integral ao estabelecido no Termo de Referência, Edital do 
Pregão nº 023/2022 e à sua proposta e nesta Ata;  
b) cumprir as disposições constantes do Termo de Referência, bem como os prazos 
de execução e as condições da prestação de serviços; 
c) dar garantia para os itens, conforme estabelecido no Termo de Referência;  
d) substituir/refazer o item que se encontra com vício, no prazo máximo de 24 (vinte 
e quatro) horas, a contar da data da notificação, em perfeitas condições de 
funcionamento, observando, fielmente, a conformidade de suas características com 
as previstas no Termo de Referência;  
e) responder por todos os ônus referentes ao item, desde o transporte, como também 
os encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais e salários dos seus 
empregados, nos patamares apresentados pela CONTRATADA na planilha de 
custos.  
f) responder pelos danos de qualquer natureza que venham a sofrer seus 
empregados, terceiros ou ao Município, em razão de acidentes, ou de ação, ou de 
omissão dolosa ou culposa de seus empregados;  
g) obter todo e qualquer tipo de licença junto aos Órgãos Fiscalizadores para o 
perfeito fornecimento dos itens, sem ônus adicionais para o Município.  
h) Indicar um preposto a quem a fiscalização se reportará de forma ágil, bem como 
organizar e coordenar os fornecimentos/serviços sob sua responsabilidade.  
i) prestar os esclarecimentos solicitados, bem como comunicar toda e qualquer 
irregularidade ocorrida ou observada na execução do objeto 
j) observar o cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7° da Constituição 

Federal;  
k) A empresa é a responsável pela entrega do produto no MUNICÍPIO DE PAIAL 
conforme a solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.  
l) A comprovação do cumprimento das normas contidas nas convenções 
coletivas de trabalho vigentes a categoria profissional.  
m) Apresentar no momento da assinatura da Ata/Contrato declaração bancária, 
contendo dados bancários da conta corrente, vinculada ao CNPJ ou CPF do 
contratado.  
n) A empresa vencedora deverá possuir conta corrente no Banco do Brasil ou 
Caixa Econômica Federal (dependendo do banco onde se encontram os 
recursos financeiros vinculados a despesa orçamentária) atrelada ao seu CNPJ 
ou CPF, comprovada mediante declaração emitida e assinada pelo banco, ou 
em caso de a conta corrente ser de outro banco, o fornecedor arcará com o 
pagamento das despesas de tarifas bancárias das transações que ocorrerem. 

 
o) A contratada deverá apresentar, obrigatoriamente, junto com a nota fiscal, 
no original ou em fotocópia autenticada, comprovante de recolhimento 
referente ao FGTS e INSS, inclusive os referentes ao mês da última nota fiscal 
ou fatura vencida, correspondentes aos pagamentos dos empregados 
vinculados a execução contratual, o que deverá se dar de forma individual e 
nominada.  
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p) toda a documentação encaminhada para a comprovação dos serviços 
deverá conter relação nominal e individualizada dos funcionários participantes 
da execução contratual. 

 

9 - DO PAGAMENTO  
O pagamento será efetuado, (conforme edital), por meio de Ordem Bancária, para 
crédito em conta corrente da licitante vencedora, até o 30 (trinta) dias após a 
execução do objeto, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura discriminativa, 
devidamente atestada, acompanhada dos comprovantes impressos de regularidade 
com o INSS e FGTS.  
Dos valores constantes na nota fiscal, serão retidos os valores inerentes ao INSS, 
ISS e IR. 
No corpo do documento fiscal deverá conter as seguintes informações: 
a) o número da licitação; e, 
b) o número da ordem de compra. 
c) os dados bancários da empresa (Agência, C.C e Banco) 

 
A nota fiscal que não contiver as informações descritas no subitem anterior será 
devolvida sem o seu pagamento, até que seja regularizada a situação. 

 
10 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.  
O Proponente terá o seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de 
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: a) A 
pedido, quando: 

 
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por 
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;  
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da 
elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.  
b) Por iniciativa do MUNICÍPIO, quando:  
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo 
licitatório; 

- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço;  
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos 
decorrentes da Ata de Registro de Preço, sem justificativa aceitável;  
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.  
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o MUNICÍPIO fará o devido 
apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará aos Proponentes a nova 
ordem de registro. 

 
11 – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO  
A conformidade do objeto, a ser prestado deverá ser verificada conjuntamente com o 
documento da proponente que contenha a relação detalhada dos mesmos, de 
acordo com o estabelecido no processo, informando as respectivas quantidades e 
especificações técnicas, tais como: qualidade na execução dos serviços, 
equipamentos utilizados e forma de execução.  

http://www.paial.sc.gov.br/
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A presença da Fiscalização não elide nem diminui a responsabilidade da contratada.  
Será impugnado pela Fiscalização os serviços que não satisfaçam às condições do 
presente Termo de Referência.  
O objeto assim como os serviços executados pela licitante será fiscalizado pelos 
servidores abaixo, 
Designados: 

 
a) Everton Kazuaki Yokoyama, matrícula 975–ENGENHEIRO CIVIL, 

conforme decreto 043/2019. 

 
Ficará a proponente obrigada a restituir/refazer o item impugnado até 02 (dois) dias 
após o recebimento de documento de advertência, correndo, por sua conta exclusiva, 
as despesas decorrentes dessa providência. 
 

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
Pela inexecução parcial ou total das condições previstas nesta Ata poderão ser 
aplicadas ao inadimplente as sanções de que tratam os Arts. 86 a 88, da lei n/ 
8.666/93, além da multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da 
negociação, respeitados os direitos do contraditório e da ampla defesa.  
A aplicação das sanções previstas neste item não exclui a possibilidade de 
aplicação das outras sanções previstas em edital, inclusive responsabilização 
do fornecedor por eventuais perdas e danos causados à Administração. 

 
13 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
As despesas decorrentes do fornecimento correrão por conta das dotações 
previstas na Lei Orçamentária do Exercício 2022 e 2023: 

 

   07. – SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
   03 – Gerencia de Transporte e Serviços  
   2.033 – Manutenção da Iluminação Pública  
   (90) 3.3.90.39.05.00.00.00.0000   

 
14 – DO FORO  
É Competente o Foro da Comarca de Ita -SC, para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços. 

 
E por estarem assim, justas e contratadas, firmam as partes a presente ATA em 
03 (quatro) vias de igual teor e forma, para os devidos fins e efeitos de direito. 

 
Paial,SC,  de ............ de 2022. 

 
 

Paial, ----- de --------- de -------. 
 

 

_________________________ 
 

Assinatura do Responsável 
 

Empresas Participantes: 
 

------------------------------------- - CNPJ:----------------------------------- 

http://www.paial.sc.gov.br/

