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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ 
Preâmbulo (Art. 40, caput) 

 
 
 

O Município de Itapoá-SC torna público que fará realizar no dia 28/01/2019 às 14h:00min, a Sessão Pública de 

abertura de envelopes de habilitação e propostas, e até as  até as 13h:30min receberá envelopes dos possíveis 

interessados em participar do certame, o que ocorrerá em sua sede administrativa, sita à Rua Mariana Michels Borges 

(960), nº 201, Licitação na modalidade Concorrência nº 03/2018 - Processo nº 153/2018, para a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA PROMOVER A GESTÃO DA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, CONTEMPLANDO MANUTENÇÃO DE ROTINA E 

EMERGENCIAL, FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO, IMPLANTAÇÃO DE TELE ATENDIMENTO, 

LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO GEORREFERENCIADO, PROJETOS, 

AMPLIAÇÕES, MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA, EXTENSÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO TEMÁTICA E TELE 

MONITORAMENTO DE LUMINÁRIAS, E EVENTUAIS PRORROGAÇÕES AMPARADAS NA LEGISLAÇÃO, 

CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. O Edital 

poderá ser retirado através do site www.itapoa.sc.gov.br, ou extrato no site www.diariomunicipal.sc.gov.br, ou na 

Secretaria de Administração - Setor Licitações e Contratos, das 13h:00m às 19h:00m.  

 

Itapoá, 20 de dezembro de 2018. 
 
 

ANGELA MARIA PUERARI 
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO MUNICIPAL Nº 3479/2018 
 

 

 

WANTUIL JOSÉ DE OLIVEIRA 
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.itapoa.sc.gov.br/
http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
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CONCORRÊNCIA Nº 03/2018 

PROCESSO Nº 153/2018 
 

QUADRO DE RESUMO 
 
O Município de Itapoá/SC, com sede à Rua Mariana Michels Borges, nº 201, torna público que fará realizar licitação na 
modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo Menor Preço Global, sob o regime de empreitada por preço 

global, segundo as condições estipuladas neste Edital e seus anexos, cujos termos, igualmente, o integram.  O 
procedimento licitatório observará as disposições da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 com suas alterações 
e demais legislações aplicáveis. 

 
 

1. DO OBJETO: 
1.1. Contratação de empresa de engenharia especializada para promover a Gestão da iluminação pública do 
Município de Itapoá, contemplando manutenção de rotina e emergencial, fornecimento de software de gestão, 
implantação de tele atendimento, levantamento de informações para formação de cadastro georreferenciado, 
projetos, ampliações, modernização do sistema, extensão de rede e iluminação temática e tele monitoramento de 
luminárias, e eventuais prorrogações amparadas na legislação, conforme especificações contidas neste Projeto e 
demais documentos anexos. 
1.1.1. Todos os materiais a serem empregados na execução do objeto deverão ser fornecidos pela contratada, bem 
como, todos os custos de aquisição e transporte. Os materiais e serviços prestados deverão ser da melhor 
qualidade, obedecendo às especificações e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, normas 
pertinentes e vigentes do Município, CELESC Distribuição S.A., INMETRO, bem como as relativas à Segurança e 

Medicina no Trabalho, e ao Trânsito. 
1.1.2. Fazem parte deste objeto, o memorial descritivo, planilha orçamentaria e cronograma de desembolso, 
integrantes ao edital.  
 

 

2. DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
Dia: 28/01/2019 - Recebimento dos envelopes no Setor de Licitações do Município impreterivelmente até às 
13h:30min. 

Dia: 28/01/2019 - Sessão Pública para abertura de envelopes protocolados à Concorrência 03/2018, às 
14h:00min. 

2.1. O Município não se responsabilizará por atraso na entrega de envelopes, sendo inabilitadas de pronto as 
empresas que perderem o horário de protocolo.   

 

3. LOCAL DE APRESENTAÇÃO: 

Sede da Prefeitura Municipal de Itapoá: Rua Mariana Michels Borges, nº 201, Itapema do Norte - Itapoá/SC. 
 

4. DA OBTENÇÃO DO EDITAL, PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:  

4.1. O Instrumento Convocatório contendo todas as normas, orientações, procedimentos, especificações, 
formulários, relação de documentos a serem apresentados e demais informações indispensáveis à participação dos 
interessados na licitação estará à disposição dos interessados, para leitura ou cópia, no site www.itapoa.sc.gov.br ou 
na própria prefeitura na Secretaria de Administração/Setor de Licitações e Contratos. 

4.2. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital deverá 
ser encaminhado em até 05 (cinco) dias úteis que precedem à reunião de entrega dos envelopes, devidamente 
formulado por escrito, assinado pelo representante legal da empresa ou pessoa que comprove poderes para tal, e 
dirigido a Secretaria Municipal de Administração/Setor de Licitações e Contratos, e protocolizado no Setor de 
Protocolo Oficial do Município, situado à Rua Mariana Michels Borges, nº 201, Itapema do Norte, CEP: 89.249-000, 
Itapoá/SC, no horário das 13:00 às 19:00 horas. Desta mesma forma deverá ser procedido para o caso de 
impugnação, porém neste último caso respeitando o prazo legal.  

4.2.1. Serão admitidos os pedidos de esclarecimento encaminhados via e-mail, no endereço eletrônico 
protocolo@itapoa.sc.gov.br. 

2.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei, 
devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 
habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da 
faculdade prevista no § 1o do art. 113. 

2.4. Em relação às licitantes, estas poderão protocolar a impugnação até o segundo dia útil que anteceder a 
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abertura dos envelopes de habilitação. A não apresentação no prazo estipulado acarretará a decadência do direito 
de impugnar os termos do edital de licitação. 

2.5. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto 
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar 
a formulação das propostas.  

 

5. DO PREÇO MÁXIMO  

5.1. O preço MÁXIMO desta licitação é de R$ 4.525.129,98 (quatro milhões e quinhentos e vinte e cinco 
mil, cento e vinte e nove reais e noventa e oito  centavos). 

 

6. DO PRAZO  

6.1. A vigência do contrato inicia com a assinatura do referido instrumento, por um prazo de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 

6.2. O prazo para execução obedecerá ao cronograma anexo ao edital e terá início a partir da emissão de ordem de 
serviço, pela CONTRATANTE. 

6.3. A disponibilidade da prestação dos serviços será conforme solicitação e indicação apresentada pela Secretaria 
de Obras e Serviços Públicos, devendo ser executado em até 10 (dez) dias após a ordem de serviço, conforme 
termo de referência. 
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NORMAS E CONDIÇÕES DA CONCORRÊNCIA Nº 03/2018 

 
1. DO OBJETO: 
 

A presente licitação, sob a modalidade de CONCORRÊNCIA, tem como objeto a  Contratação de empresa de 
engenharia especializada para promover a Gestão da iluminação pública do Município de Itapoá, 
contemplando manutenção de rotina e emergencial, fornecimento de software de gestão, implantação 
de tele atendimento, levantamento de informações para formação de cadastro georreferenciado, 

projetos, ampliações, modernização do sistema, extensão de rede e iluminação temática e tele 
monitoramento de luminárias, e eventuais prorrogações amparadas na legislação, conforme 
especificações contidas neste Projeto e demais documentos anexos. 
 
2.  DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:  

2.1. Poderão participar desta Concorrência as licitantes cujo objeto social da empresa, expresso no estatuto ou 
contrato social, especifique, ao menos, atividade compatível com o objeto licitado e que comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos neste edital, inclusive empresas em consórcio. 

2.2. Não poderão participar desta Concorrência: 

2.2.1. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto da licitação. 

2.2.2. Empresas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores, em 
dissolução ou em liquidação; 

2.2.3. Empresas suspensas ou impedidas de licitar com a Administração; 

2.2.4. Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública, suspenso, ou que por 
esta tenham sido declaradas inidôneas para tal; 

2.2.5. Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam servidores ou dirigentes da Administração 
Pública Municipal, bem como membro efetivo ou substituto da Comissão de Licitação, Pregoeiro(s) ou Equipe(s) de 
Apoio; 

2.2.6. Reunidas em consórcio, tendo em vista tratar-se de serviço de engenharia de menor vulto, não demonstrando 
vantagens na sua execução em consórcio, ao contrário transmitiria grande risco e insegurança ao município na 
fiscalização, sujeito a ocorrência de erros, vez que normalmente quando reunidas em consórcio, as empresas se 
encarregam individualmente de etapas da obra. Todos os serviços de que tratam a presente contratação possuem 
como característica: serviços de engenharia elétrica para manutenção, ampliação e eficientização da iluminação 
pública, incluindo sistema informatizado de controle, e gestão, com fornecimento de materiais não existindo serviços 
de complexidades distintas entre si ou que exijam equipamentos ou pessoal diferenciados, dispensando totalmente a 
necessidade de subcontratação ou de empresas consorciadas. 

2.3. Não poderá participar ainda, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do 

fornecimento de bens a eles necessários: 

2.3.1. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

2.3.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual 

o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com 

direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

2.3.3. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

2.4. Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza 

técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante 

ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes 

necessários. 

2.5. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará na inabilitação do licitante. 
 

3. DO PREÇO MÁXIMO  

3.1. O preço MÁXIMO desta licitação é de R$ 4.525.129,98 (quatro milhões e quinhentos e vinte e cinco mil, 
cento e vinte e nove reais e noventa e oito  centavos). 

3.2. Propostas acima do valor máximo estimado serão imediatamente desclassificadas. 
  

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão pelas dotações orçamentárias:  
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Descrição Cód. Órgão Unid. Função Subfunção Programa Proj/Ativ. FR Subelemento 

Obras 95 011 001 015 0451 009 2081 0108000 333903999 

 

5.  DO CREDENCIAMENTO: 

5.1. Em data e horário estabelecidos para a realização da sessão pública da Licitação, a licitante interessada deverá 
identificar-se, sendo admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante, com credencial específica.  

5.2. A credencial não é obrigatória, mas somente poderá manifestar-se na reunião de abertura dos envelopes o 
representante devidamente credenciado.  

5.3. Para comprovar a condição de interessado ou a qualidade de representante da licitante, o credenciado entregará a 
Comissão:  

5.3.1. Se representante (preposto/procurador):  

5.3.1.1. Cópia autenticada do contrato social, estatuto ou ata de eleição do dirigente da licitante; 

5.3.1.2. Procuração pública ou particular com firma reconhecida, com poderes específicos para representar a empresa 
na licitação em todas as suas fases, e todos os demais atos, em nome da licitante;  

5.3.1.3. Cópia da cédula de identidade;  

5.3.2. Se dirigente/proprietário:  

5.3.2.1. Cópia autenticada do contrato social, estatuto ou ata de eleição do dirigente da licitante, no qual estejam 
expressos os seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  

5.3.2.2. Cópia da cédula de identidade;  

5.4. Os documentos indicados nos itens 5.3.1.1 e 5.3.2.2 deverão ser apresentados apartados do envelope de 
habilitação e ficarão retidos para instrução do processo.  

5.5. Ninguém poderá participar da licitação representando mais de 01 (uma) licitante e nem será admitido mais de 01 
(um) representante para cada uma delas.  

5.6. O não credenciamento do representante impedirá qualquer pessoa presente de se manifestar e responder pela 
licitante, sem prejuízo do direito de oferecimento dos documentos de habilitação e proposta.  

5.7. Outro representante não credenciado poderá participar da licitação, SOMENTE COMO OUVINTE, não lhe sendo 
permitido rubricar ou assinar documentos ou fazer qualquer observação.  

5.8. Às licitantes é assegurado, a qualquer tempo, mediante juntada dos documentos previstos nos itens 
antecedentes, a indicação ou substituição do seu representante junto à Comissão. 
 

6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

6.1. Os envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta de preço, deverão ser entregues na data e 
horário mencionados no Campo 2. DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES (vedado o 
protocolo em horário diverso do estabelecido neste edital) e no local indicado no Campo 3. LOCAL DE APRESENTAÇÃO 

do Quadro de Resumo, deste instrumento, separadamente em 02 (dois) envelopes fechados, lacrados, devidamente 
identificados com o nome da licitante e obrigatoriamente contendo as seguintes informações na parte frontal: 

Envelope nº 01 - HABILITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº 03/2018 - PROCESSO Nº 153/2018 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 
CNPJ/MF: 
E-MAIL: 
TELEFONE:  

 

Envelope nº 02 - PROPOSTA DE PREÇO 
CONCORRÊNCIA Nº 03/2018 - PROCESSO Nº 153/2018 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 

CNPJ/MF: 
E-MAIL: 
TELEFONE: 

 

6.2. Todos os documentos exigidos deverão ser atualizados e poderão ser apresentados em original, ou por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor público, exceto as extraídas via internet que 
poderão ser confirmadas eletronicamente. 
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6.2.1. Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação da licitante. As certidões emitidas 
sem prazo de validade expresso, somente serão aceitas com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias 
anteriores à data de abertura desta Concorrência. 

6.3. Será aceita a remessa dos envelopes pelos Correios, desde que entregues no Setor de Licitações e Contratos da 
Prefeitura Municipal de Itapoá até a data e hora estipuladas para a entrega. Neste caso, os envelopes deverão estar 
dentro de outro envelope, devidamente identificados. 
 

7. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 1): 

7.1. O Envelope nº 01 - HABILITAÇÃO deverá conter obrigatoriamente, os documentos mencionados no item 7.6, 
entregues em 01 (uma) via, rubricados em todas as suas páginas por representante legal da licitante ou preposto e 
preferencialmente na ordem estipulada abaixo, devendo ser apresentados: 

7.1.1. Em original, ou;  

7.1.2. Cópia autenticada por Cartório, ou;  

7.1.3. Cópia autenticada por servidor público (não serão autenticados documentos no ato da sessão pública); 

7.1.4. Exemplar da publicação em órgão da imprensa oficial.  

7.2. A documentação exigida deverá estar atualizada, legível e em condições de análise por parte da Comissão 
Permanente de Licitações.  

7.3. A documentação exigida deverá estar em nome da licitante e, preferencialmente com o número do CNPJ, e 
endereço respectivo, conforme abaixo:  

7.3.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;  

7.3.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria 
natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz;  

7.3.3. Se a licitante for a matriz e a fornecedora for a filial, os documentos deverão ser apresentados em nome da 
matriz e da filial simultaneamente. 

7.4. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal, tributária e 
trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.522/02, cuja veracidade poderá ser confirmada 
eletronicamente. 

7.5. A documentação exigida deverá apresentar prazo de validade até a data limite fixada para a entrega dos 
envelopes. Não constando à vigência, será considerado o prazo de 60 (sessenta) dias da data da emissão.  

7.6. A documentação para fins de habilitação, a ser inclusa no respectivo envelope (Envelope nº 1 - Habilitação), será 
composta de:  

7.6.1. Habilitação Jurídica: 

7.6.1.1. Documento de identificação, com foto, do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais, das 
declarações constantes neste edital e do contrato social; se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao 
responsável pela empresa para praticar atos junto à Administração Pública.  

7.6.1.2. Prova de registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;  

7.6.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou instrumento consolidado, 
devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades de 
ações, acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus administradores;  

7.6.1.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não 
empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;  

7.6.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e 
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir.  

7.6.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

7.6.2.1. Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF), conforme art. 29 inciso I da Lei nº 8.666/93; 

7.6.2.2. Certidão de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

7.6.2.3. Certificado de regularidade junto a Fazenda Municipal da sede da licitante; 

7.6.2.4. Certidão Negativa da Fazenda Estadual, da sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatíveis 
com o objeto desta licitação; 

7.6.2.5. Certidão Negativa da Receita Federal; 
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7.6.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (incluído pela Lei nº 12.440, de 2011); 

7.6.3. Qualificação Econômico-Financeira: 

7.6.3.1. Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou certidão 

negativa de recuperação judicial ou extrajudicial, de acordo com a Lei 11.101/2005. 

7.6.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis acompanhado do termo de abertura e encerramento do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando 

encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

7.3.3.2.1. O Balanço Patrimonial das empresas deverá ser o transcrito do Livro Diário, indicando-se as folhas do Livro 

Diário, assinadas pelo contador da empresa, acompanhado de seus respectivos termos de abertura e encerramento, 

estes devidamente assinados pelo contador e pelo representante legal da empresa. O Balanço e os termos deverão 

estar registrados na Junta Comercial ou Cartório de Títulos e documentos, exceto os que utilizam o Sistema Público de 

Escrituração Digital (SPED). 

7.6.3.3. As empresas sujeitas à apresentação de Escrituração Contábil Digital (ECD) nos termos do art. 2º do Decreto 

Federal nº 6.022/2007, com a utilização do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), poderão apresentar em 

documentos impressos extraídos do livro digital o Balanço Patrimonial a Demonstração de Resultado, os Termos de 

Abertura e Encerramento do Livro Digital e o Termo de Autenticação na Junta Comercial, todos emitidos pelo 

Programa Validador e Autenticador (PVA);  

7.6.3.4. O Balanço Patrimonial das Sociedades Anônimas ou por ações deverá ser o publicado no Diário Oficial, dentro 

do prazo estabelecido na Lei nº 6.404/76 em seu art. 132; 

7.6.3.5. No caso de empresas recém constituídas, estas deverão apresentar o Balanço de Abertura devidamente 

registrado e as demonstrações contábeis referentes ao período compreendido do início das atividades até data próxima 

a abertura das propostas.  

7.6.3.7. A situação financeira da empresa será comprovada através dos seguintes índices (apresentar os cálculos, 

devidamente assinados pelo representante legal da empresa e pelo contador): 
 

LG= 
AC + RLP Onde: LG = Liquidez Geral  

AC = Ativo Circulante  
RLP = Realizável a Longo Prazo  
PC = Passivo Circulante  
ELP = Exigível a Longo Prazo  
LC = Liquidez Corrente  
SG = Solvência Geral  
AT = Ativo Total  

PC + ELP 
 

LC= 
AC 

PC 
 

SG= 
AT 

PC + ELP 
 
7.6.3.8. Somente serão habilitadas as licitantes que obtiverem: 
 

LG ≥ 1,00 LC ≥ 1,00 SG ≥ 1,00 
 

7.6.4.9. Com o fim de avaliar a capacidade financeira dos licitantes, levando-se em conta as restrições impostas pela 
Lei de Licitação (Lei 8.666/893) e de forma a padronizar a aplicação dos índices contábeis atendidas a Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas – CNAE do IBGE, visando ainda garantir o princípio da isonomia inerente aos 
Processos Licitatórios, bem como garantir o desempenho da satisfatória execução do objeto contratado, atendendo a 
vedação de exigência de índices e valores não usualmente adotados para a correta avaliação financeira suficiente ao 
cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. 

7.6.4.10. Comprovação através do Contrato Social que possui Capital Social mínimo de 10% do valor licitado. 

7.6.4. Qualificação Técnica: 

7.6.4.1. Certidão de registro de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA, dentro do seu período e condições de validade 
de acordo com normativas do CREA, comprovando de que a proponente mantenha na data da licitação o objeto 
aprovado pelo CREA de acordo com objeto licitado e conter no mínimo um engenheiro eletricista como responsável 
técnico pela empresa, o(s) qual(is) deverá(ão) ser obrigatoriamente o(s) mesmo(s) profissional(is) a que se refere o 
item 7.6.4.2.  
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7.6.4.1.1. Quando a Empresa Licitante for de outro Estado, deverá obrigatoriamente apresentar, depois de 
declarada vencedora, o visto para licitar no CREA/SC ou CAU/SC, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, sob pena de 
desclassificação.  

7.6.4.2. Comprovação da capacidade técnico-operacional através de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, comprovando que a empresa proponente já executou ou 
está executando serviços de complexidade equivalente ou superior com o objeto da licitação, que atenda as 
quantidades mínimas descritas a seguir: 

1 - Manutenção mensal de forma continuada, emergencial e de rotina na área urbana e rural, para gestão do 

parque de iluminação pública do município: 3.583  pontos; 

2 - Levantamento de informações para cadastramento georreferenciado de pontos novos e existentes: 3.583 
pontos;  
3 - Projeto eletromecânico e construção de rede de distribuição de energia elétrica em baixa e média tensão, 
com ligação na rede energizada e desenergizada; 
4 – Planejamento e Execução para instalação de luminárias LED: 400 pontos; 
5 – Direçãoou coordenação e supervisão de operação de sistema de tele monitoramento de luminárias com 
disponibilização de informações online: 400 pontos. 

7.6.4.2.1. Para a comprovação da qualificação técnico-operacional dos serviços previstos nos subitens “2” e “4” 
acima, será permitido o somatório de atestados para a comprovação da quantidade mínima exigida para cada serviço;  
7.6.4.3. Especificamente para a comprovação da qualificação técnico-operacional dos serviços previstos no subitem 
“1” acima, pela natureza e complexidade dos serviços de engenharia, será permitido o somatório de atestados para a 
comprovação da quantidade mínima exigida, mas desde que os contratos que lhes deram origem tenham sido 
executados de forma concomitante.  
7.6.4.4. Certidão de Pessoa Física de pelo menos um Engenheiro Eletricista, emitido pelo CREA, atualizada (dentro do 
prazo de validade), comprovando a regularidade e o registro do profissional no Conselho. 

1) Entende-se por profissional a pessoa física de nível superior (Engenheiro Eletricista), que será o 
responsável técnico do serviço (objeto desta licitação), devendo ser o mesmo que comprove a capacidade 
técnica profissional, referida no subitem “7.6.4.3”. 

2) Se o Técnico Profissional de Nível Superior que será o responsável técnico do serviço (objeto da licitação) 
não for o proprietário/sócio da empresa (que será averiguado com o documento constitutivo), deverá 
comprovar o vínculo (com a empresa licitante) por meio de: 

2.1. Cópia do registro na Carteira de Trabalho, consistindo na apresentação das partes referentes à 
identificação do profissional e do contrato de trabalho; ou 

2.2. Contrato de prestação de serviços firmado com o licitado em data anterior a abertura desta licitação, 
acompanhada da ART de Cargo/Função, para comprovação do referido prazo. 
2.3) O responsável técnico da empresa proponente poderá ser substituído (no decorrer do contrato) por 
profissional de experiência equivalente ou superior (conforme aqui exigido), desde que informado e 
autorizado pelo Município. 

7.6.4.5. - Comprovação técnico profissional, em nome do profissional, através de Atestados de Capacidade Técnica 
acompanhados de suas respectivas CAT – Certidões de Acervo Técnico, devidamente registrados no CREA, 
comprovando a execução de serviços semelhantes em características, com acervo técnico por execução, direção ou 
supervisão dos serviços, sem a exigência de quantidades mínimas ao objeto deste edital de forma continuada, 
conforme segue: 

1 - Manutenção mensal de forma continuada, emergencial e de rotina na área urbana e rural, para gestão do 
parque de iluminação pública do município; 
2 - Levantamento de informações para cadastramento georreferenciado de pontos novos e existentes;  
3 - Projeto eletromecânico e construção de rede de distribuição de energia elétrica em baixa e média tensão, 
com ligação na rede energizada e desenergizada; 
4 – Planejamento e Execução para instalação de luminárias LED 
5 - Direçãoou coordenação e supervisão de operação de sistema de tele monitoramento de luminárias com 
disponibilização de informações online; 
 

7.6.4.6. - Comprovação de que a licitante cumpre a NR-7 e NR-9 do Ministério do Trabalho, através da apresentação 
de PCMSO e PPRA assinados pelo profissional de competência  e responsável pela sua elaboração, comprovando que a 
empresa está adequada às normas de segurança e medicina do trabalho. 

 Nota: Justifica-se a exigência contida no item 7.6.4.6., pois os trabalhadores estarão expostos a trabalhos em 
altura com risco de queda e a energia viva ou rede energizadas com potencial risco de choques e arcos elétricos. Estes 
fatores devem ser tratados de forma séria e além da NR-10 existem as normas NR-7 e NR-9 do Ministério do Trabalho, 
que obriga as empresas a manterem planos de medicina e segurança no trabalho de seus empregados, assistidos por 
profissionais da área de segurança, como médico do trabalho. 
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7.6.4.7. - Havendo duas ou mais proponentes com Certidões de Registro de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA em 
que conste um mesmo profissional como responsável técnico que tenha assinado os termos de responsabilidade 
técnica ou as declarações nas duas ou mais empresas, estas serão inabilitadas. 

7.6.4.8. DECLARAÇÃO de conhecimento do objeto ou ATESTADO DE VISITA TÉCNICA nos seguintes termos: 

a) Declaração de Conhecimento do Objeto afirmando o licitante, através de seu responsável técnico, que 
conhece o local dos serviços do objeto, está ciente de suas condições e nada tem a reivindicar; ou 

b) Atestado de Visita Técnica comprovando o licitante através de seu responsável técnico ter visitado e vistoriado 
o local das instalações do objeto e que nada tem a reivindicar. A visita será acompanhada pelo técnico responsável 
pelo Município para dirimir possíveis dúvidas e deverá ser agendada previamente em dias úteis e em horário de 
expediente pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo através do telefone: (47) 3443-8834, e realizadas 
também em horário de expediente, até o penúltimo dia que antecede a data de abertura da licitação. Esta visita 
tem a finalidade de mostrar aos interessados as reais condições do local onde serão executados os serviços, para 
que exerçam o seu direito de recurso previsto no Art.41  1º  2º da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores;  

c) A visita técnica ao Município depois de devidamente agendada deverá ser realizada pelo responsável técnico 
indicado para o serviço, estes deverão obrigatoriamente ser os profissionais definidos pela proponente no item 
7.6.4.2. deste. 

d) Na data marcada para a visita, a Secretaria de Planejamento e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Itapoá, 
expedirá o Atestado de Visita, sendo o documento assinado pelo representante do Município responsável pela visita 
e os responsáveis técnicos da proponente.  

7.6.5. Documentação Complementar: 

7.6.5.1. Declaração do licitante que concorda com todos os termos e condições do presente edital e dos seus anexos, 
obtendo para si, sob sua própria responsabilidade, os riscos e ônus de todas as informações que possam ser 
relevantes e necessárias para a elaboração da proposta e adjudicação do serviço, se vencedora da licitação, conforme 
modelo do Anexo II; 

7.6.5.2. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, 
a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo do Anexo III;  

7.6.5.3.  Declaração do licitante da inexistência de superveniência de fato impeditivo de habilitação, nos termos do 
artigo 32, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93, de que não foi declarada inidônea e nem está suspensa em nenhum órgão 
público, Federal, Estadual ou Municipal, conforme modelo do Anexo IV;  

7.6.5.4. Declaração de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, nos termos da 
Lei Complementar nº 123/06, quando for o caso (conforme modelo do Anexo V), juntamente com a CERTIDÃO DA 

JUNTA COMERCIAL que comprove tal situação, para que exerçam o direito de tratamento diferenciado na forma do 
item 11. DO TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) E EQUIPARADOS do 
edital. 

7.6.5.5. Declaração Negativa de Vínculo Empregatício com Órgão ou Entidade Pública, conforme modelo do Anexo VI;  

7.6.5.6. Declaração do licitante de apresentação de garantia constante no (ANEXO VIII) deste Edital devidamente 
preenchida, sob pena de desclassificação do certame. 
7.6.5.7. Declaração formal de disponibilidade de máquinas e equipamentos (ANEXO IX), sob as penas da Lei, que os 
equipamentos atendem o mínimo exigido, com a apresentação de relação nominal, individualizando modelo, marca, 
ano de fabricação, capacidade, se próprio ou alugado, contendo a indicação das instalações e do aparelhamento e do 
pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada 
um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, nos termos do artigo 30, inciso II da Lei 
Federal n.º 8.666/93. 
 
8. DA DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE Nº 2): 

8.1. As propostas de preços dos proponentes deverão ser entregues em original, em 01 (uma) via datilografada ou 
digitada, devendo ser assinada, rubricada e numerada em todas as folhas, sem emendas e rasuras, devidamente 

identificada, devendo constar: 

8.1.1. O ANEXO I - Formulário de Apresentação de Proposta de Preço;  

8.1.1.1. Nome, endereço e CNPJ da licitante, Modalidade e número da licitação, Descrição do objeto da presente 
licitação; 
8.1.1.2. Preço unitário e total, por item em moeda corrente nacional, em algarismo e o valor total da proposta em 
algarismos e por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou 
previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como 
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por exemplo: transportes e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da 
presente licitação, tributos de qualquer natureza ou declarar sua isenção, de acordo com o Decreto nº 48.034, de 
19/08/2003, Inciso III, do artigo 55 do Anexo I; 
8.1.1.3. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias; 
8.1.1.4. Prazo de vigência do contrato: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado conforme previsto na Lei Federal n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações; 
8.1.1.5. Na omissão do prazo de validade da proposta, será considerado o constante no edital e na divergência entre 
preço unitário e preço total, prevalecera o preço unitário; 

8.1.1.6. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital; 
8.1.1.7. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável por um período de 12 meses; 
8.1.1.8. Preços expressos em Reais com duas casas decimais; 
8.1.1.9. Os preços máximos da proposta não poderão ser superiores aos preços constantes do quadro de quantidade e 
preços, previsto no Anexo I– Planilha de Orçamento Estimado, sob pena de desclassificação sumária; 
8.1.1.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem valores inexequíveis; 
8.1.1.11. O preço global proposto deverá compreender o valor dos serviços de instalação e manutenção e todas as 
despesas concernentes a execução dos serviços, com fornecimento dos materiais e mão de obra, bem como encargos 
sociais, equipamentos e assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, licenças inerentes a especialidade e 
tributos e tudo mais necessário a perfeita e cabal execução serviços e produtos contratados; 
8.1.1.12.  As propostas deverão permanecer válidas e em condições de aceitação pelo período mínimo mencionado 
anteriormente, contados da data de abertura das mesmas. Findo este prazo, ficam os participantes liberados dos 
compromissos assumidos. 
8.1.1.13.  Os preços totais dos serviços e materiais serão obtidos pela multiplicação da quantidade do item pelo preço 
unitário da planilha do Anexo I – Planilha de Orçamento; 
8.1.1.14. O somatório dos totais de todos os itens da proposta formará o preço Global da Proposta, a qual deve ser 
apresentada de acordo com o Anexo I – Modelo de Carta Proposta Comercial, contendo ainda os preços ofertados da 
licitante para os materiais; 
8.1.1.15.  A coluna de quantidade do orçamento é de responsabilidade da proponente, não podendo o interessado 
arguir omissões, enganos e erros, para alterar o valor global proposto, devendo estas quantidades estarem 
condizentes com as fornecidas na planilha do Anexos I; 
8.1.1.16.  Após a entrega dos envelopes, não serão admitidas sob pretexto algum, modificações ou substituições da 
proposta ou de qualquer documento; 
8.1.1.17.  Será desconsiderada qualquer oferta de vantagem de produto ou serviço, sendo que a licitante deverá se 
ater as exigências aos produtos e serviços especificados neste edital; 
8.1.1.18.  Não serão admitidas propostas com preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações da própria licitante, para as quais ela renuncie a parcela ou a totalidade da remuneração; 
8.1.1.19.  Estão sujeitos a desclassificação as propostas que possuírem erros significativos; 

8.1.1.20.  As propostas serão abertas pela Comissão Permanente de Licitação, em ato público, no dia, horário e local 
mencionados no preâmbulo deste Edital. 
8.1.1.21.  Estar assinada pelo representante legal na última folha e rubricada em todas as folhas, preferencialmente 
numerada. 
8.1.1.22.  Na hipótese das propostas estarem em desacordo com o item anterior, estando presente o representante 
legal na sala onde estão sendo abertos os envelopes e, desde que devidamente comprovada a sua representatividade 
através de procuração com poderes para tal, a falta da assinatura poderá ser sanada no ato da constatação de tal fato. 
8.1.1.23. A referência na proposta do número da Agência e Conta Bancária da comissão de licitações; 
8.1.1.24. Os Materiais constantes na planilha do Anexo I deverão ser cotados na proposta de preços com marca e 
modelo. Para os itens  homologados pela Celesc, observar fabricantes e modelos autorizados através da listagem 
apresentada no site http://novoportal.celesc.com.br/portal/index.php/normas-tecnicas/especificacao-de-equipamentos-
e-materiais. 
8.1.1.25. A Licitante deverá em caso de opções de marca, quando for o caso, ofertar apenas uma, que mantenha as 
especificações do Edital e de qualidade igual ou superior, não podendo alterar o preço cotado (preço único), ou 
oferecer proposta alternativa de preços. 

8.1.1.26. A proposta deverá obedecer rigorosamente às especificações constantes do Edital e seus Anexos, sob pena 
de desclassificação. 
8.1.1.27. Qualquer documento que componha o envelope de proposta de preços deverá ser apresentado em original 
ou por qualquer processo de cópia perfeitamente legível, autenticado na forma da lei ou mediante cotejo das cópias 
com os originais por membro da Comissão Permanente de Licitação, ou publicação em órgão da imprensa oficial que, 
no caso de cópia, também deverá estar autenticada na forma da lei. 
8.1.1.28. A documentação estrangeira deverá ser apresentada em original ou qualquer processo de cópia autenticada 
pelo respectivo Consulado, traduzida por tradutor público juramentado. 

http://novoportal.celesc.com.br/portal/index.php/normas-tecnicas/especificacao-de-equipamentos-e-materiais
http://novoportal.celesc.com.br/portal/index.php/normas-tecnicas/especificacao-de-equipamentos-e-materiais
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8.1.1.29.  A apresentação da proposta será considerada como prova de que a proponente examinou criteriosamente os 
documentos e as clausulas deste edital e julgou-se suficiente para elaboração da proposta voltada à execução do 
objeto licitado, em todos os seus detalhamentos. 
8.1.1.30. O faturamento deverá ser global da Licitante direto à Prefeitura, não se admitindo a subcontratação. 
8.1.1.31. A proposta uma vez aberta é irretratável e irrenunciável, e à licitante inadimplente serão aplicadas as 
penalidades previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, respeitando o disposto no seu artigo 43, 
parágrafo 6º. 
8.1.1.32. Os preços máximos da proposta não poderá ser superiores aos preços constantes do quadro de quantidade e 

custos, sob pena de desclassificação sumária. 
 

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO PROCEDIMENTO  

9.1. No dia, local e horário indicado na apresentação deste Edital, a Comissão Permanente de Licitações examinará os 
envelopes de “Habilitação” e “Proposta de Preço”, que serão rubricados pela Comissão e pelos proponentes ou seus 
representantes.  

9.2. O preposto da Licitante, para que possa em nome dela manifestar-se, deverá apresentar credencial específica, 
conforme item 5 deste edital.  

9.3. A Comissão abrirá, em primeiro lugar, os envelopes relativos à documentação de habilitação. Os membros da 
Comissão e os representantes credenciados examinarão e rubricarão cada documento. Serão inabilitadas as empresas 
cuja documentação não satisfizer as exigências deste ato convocatório. Da decisão de habilitação ou inabilitação 
caberá recurso, suspendendo-se o certame até o seu julgamento;  

9.2. O resultado do julgamento da licitação será divulgado mediante publicação na Imprensa Oficial, ou, se presentes 
os representantes das licitantes, no ato em que foi adotada a decisão, poderá ser feita comunicação direta aos 

interessados e lavrada a respectiva ata.  

9.3. Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado e aceito pela Comissão de Licitação.  

9.4. Uma vez proferido o resultado da habilitação, e desde que tenha transcorrido o prazo sem interposição de 
recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos, serão devolvidos os 
envelopes PROPOSTA DE PREÇO, fechados, aos participantes inabilitados, diretamente ou pelo correio, quando 
requisitados. 

9.5. Terminada a fase de habilitação, será procedida a abertura dos envelopes PROPOSTA DE PREÇO, dos participantes 
habilitados, sendo os documentos nele encontrados, verificados e rubricados pelos membros da Comissão e demais 
participantes. 

9.6. No caso de todos os licitantes serem inabilitados ou todas as propostas desclassificadas, a Comissão poderá fixar 
aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de novas ofertas, respeitando 
o disposto no parágrafo 3º do artigo 48 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

9.7. No caso de empate entre duas ou mais licitantes, a Comissão de Licitação realizará sorteio entre as mesmas, para 
definição da empresa vencedora e demais classificadas, se forem mais de duas as empatadas. 

9.8. Caso a Comissão julgue conveniente, a seu critério, poderá suspender a reunião, afim de que tenha melhores 
condições de analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data ou horário em que voltará 
a se reunir com os interessados, ocasião em que será apresentado o resultado da análise 

9.9. O não comparecimento de qualquer um dos participantes às novas reuniões marcadas, não impedirá que se 
realizem; 

9.10. A Administração, até a assinatura do “Termo de Contrato”, ou a qualquer tempo, poderá desclassificar a licitante 
vencedora, mediante despacho fundamentado, sem que caiba direitos a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo 
de outras sanções cabíveis, caso tenha conhecimento de qualquer circunstância anterior ou posterior ao julgamento da 
Licitação, que desabone sua idoneidade financeira, técnica ou administrativa; 

9.11. A decisão da Comissão Permanente de Licitação somente será considerada definitiva, após a homologação 
realizada pela autoridade competente. 

9.12. Em caso de desistência da primeira classificada, antes ou após a adjudicação, A Comissão Julgadora poderá 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para substituí-la nas mesmas condições estabelecidas, 
inclusive quanto aos preços ou revogar a Licitação. 

9.13. Poderão também ser desclassificadas quaisquer propostas por critério de ordem técnica, administrativa ou 
jurídica, devidamente fundamentado sempre ao amparo do disposto nas leis Federais 8.666/93 e 8.883/94. 

9.14. Divulgado o resultado da licitação, se todos os licitantes manifestarem expressamente, desistência em interpor 
recursos ou, depois de transcorrido o prazo sem interposição de recursos ou, ainda, após o julgamento dos recursos 
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interpostos, será encaminhado o processo para homologação da autoridade superior e adjudicação do objeto desta 
licitação.  

9.15. Se por qualquer motivo a abertura dos envelopes não puder ser feita em uma única sessão, os envelopes não 
abertos, já rubricados no fecho pelos licitantes e membros da Comissão de Licitação, ficarão em poder da Comissão de 
Licitação até a data e horário, oportunamente marcados para outra sessão, a ser previamente divulgado entre os 
licitantes  
 

10. DOS CRITÉRIOS PARA FINS DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS  

10.1. A Comissão inabilitará a licitante proponente que deixar de atender quaisquer informações solicitadas no Edital;  

10.2. A Comissão desclassificará as propostas que:  

10.2.1. Não atenderem as exigências do Edital;  

10.2.2. Apresentarem preços maiores ao preço máximo indicado no edital;  

10.2.3. Contiverem emendas, borrões ou rasuras em qualquer lugar essencial, ou que encerrem condições tidas como 
essenciais escritas à margem ou fora do seu corpo;  

10.2.4. Apresentarem preços manifestamente inexequíveis.  

10.3. Após o exame das propostas a Comissão declarará vencedora aquela que consignar o menor preço ofertado, 
atendidas as disposições do artigo 48, II, da Lei nº 8.666/93. 
 

11. DO TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) E 
EQUIPARADOS  

11.1. As microempresas e empresas de pequeno porte que apresentarem a declaração constante no item 7.5.6.4 deste 
edital poderão sanar eventual restrição quanto à comprovação da regularidade fiscal após o julgamento das propostas 
de preços.  

11.1.1. As microempresas ou empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito 
de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, e uma vez declarada vencedora 
do certame, terá prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa.  

11.1.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

11.2. Nas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte (que 
apresentarem a declaração constante no item 7.5.6.4 deste edital) sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores 

à proposta mais bem classificada, desde que esta também não se enquadre nestas categorias, proceder-se-á da 
seguinte forma:  

11.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar, no prazo de 24 horas 
a partir da notificação, proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que o objeto 
será adjudicado em seu favor;  

11.2.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, 
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam 
dentro do limite estabelecido no caput desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  

11.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrem no limite estabelecido no caput desta Condição, será realizado um sorteio entre elas, pela Comissão de 
Licitações, para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;  

11.2.4. Na hipótese da não contratação nos termos acima previstos, o objeto licitado será adjudicado em favor da 
proposta originalmente vencedora do certame.  
 

12. DA CORREÇÃO DOS ERROS  

12.1. As Propostas que tenham sido classificadas serão verificadas pela Comissão Permanente de Licitação para 
constatar a possibilidade de erros aritméticos nos cálculos e na soma. Os erros serão corrigidos pela Comissão da 
seguinte maneira:  

12.1.1. Nos casos em que houver uma discrepância entre os valores apresentados em números e por extenso, o valor 
apresentado em números deverá prevalecer;  
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12.1.2. Nos casos em que houver uma discrepância entre o preço unitário e o valor total obtido pela multiplicação do 
preço unitário pela quantidade, o preço unitário proposto prevalece e será corrigido o valor total obtido pela 
multiplicação;  

12.1.3. Nos casos em que houver discrepância entre o valor da soma de parcelas indicada na Proposta e o valor 
somado das mesmas parcelas, prevalecerá o valor somado e corrigido pela Comissão.  

12.2. O valor apresentado no texto da Proposta será corrigido pela Comissão de acordo com o procedimento acima e 
será considerado como o valor a que se obriga o Proponente. Caso o Proponente não aceite o valor apurado na 
proposta apresentada, a mesma será rejeitada e a licitante desclassificada.  

12.3. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem erros nos preços unitários, pois este valor é de 
responsabilidade da proponente. 
 

13. DOS RECURSOS: 

13.1. Das decisões proferidas pela Comissão de Licitação, caberão os recursos previstos no art. 109 da Lei n° 
8.666/93. 

13.2. Dos atos praticados pela Administração decorrentes da presente licitação, cabem: 

13.2.1. Recursos no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da Ata, nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação da licitante; 

b) julgamento das propostas; 

c) anulação ou revogação da licitação; 

d) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa; 

e) rescisão do contrato. 

13.2.2. Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação 
ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico; (art. 109, II). 

13.2.3. A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "e", excluídos os relativos a advertência e 
multa de mora, será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo para os casos previstos nas alíneas "a" e 
"b", se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por 
comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. (art. 109, § 1o). 

13.2.3.1. A intimação que trata a cláusula anterior será publicada na imprensa oficial do Município através do site 
www.diariomunicipal.sc.gov.br, e ficará a cargo da licitante o seu acompanhamento. Quando for o caso também será 
publicada no site www.itapoa.sc.gov.br, e para que nenhuma licitante ainda alegue desconhecimento poderá também 
a pedido do licitante ser enviada via e-mail.  

13.3. Os recursos previstos nas alíneas “a” e “b” do subitem 12.2.1. terão efeito suspensivo, podendo a autoridade 
competente, motivadamente e presente razões de interesse público, atribuir aos demais eficácia suspensiva; 

13.4. Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis; 

13.5. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do 
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. (art. 109, § 4o). 

13.5.1. Os recursos interpostos deverão ser realizados formalmente, assinados pelo representante legal da empresa ou 
pessoa que tenha poderes para assinar pela empresa com a devida comprovação, e deverão ser protocolados no Setor 
de Protocolo do Município nos horários de expediente da Prefeitura, não serão aceitos recursos via fax, e-mail, ou 
qualquer outra forma, que não seja a estabelecida.  

13.6. É vedada a licitante a utilização de recursos ou de impugnações como expediente protelatório ou que vise a 
tumultuar o procedimento da licitação. Identificado tal comportamento, poderá a Comissão Permanente de Licitação 
arquivar sumariamente os expedientes ou, se for o caso, propor a aplicação ao autor das sanções cabíveis; 

13.7. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de Licitação perante a Administração a licitante que os tendo 
aceitado sem objeção, venha a apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou irregularidades que 
o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

13.8. Os recursos interpostos fora do prazo legal, não serão conhecidos e nem levados em consideração. 
 

14. DO CONTRATO:  

http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
http://www.itapoa.sc.gov.br/
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14.1. Constam da minuta do contrato que compõem o ANEXO VII, as condições e forma de pagamento; as condições 
de recebimento do objeto; as sanções para o caso de inadimplemento e demais obrigações das partes, que faz parte 
integrante deste edital. 

14.2. A não assinatura do contrato, por qualquer motivo, dentro do prazo fixado, por parte da licitante convocada, 
implicará em eliminação, além da incidência de multa de 2,0% (dois por cento) do valor estimado do contrato, sem 
prejuízo das demais sanções previstas no art. 81, da Lei 8.666/93. 

14.3. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor, que tenham servido 
de base para o julgamento da Licitação, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, 

independentemente de transcrição; 

14.4. A Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Itapoá, convocará a licitante vencedora para assinar o 
“Termo de Contrato”, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da convocação, sob pena de decair do 
direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei 8.666/93; 

14.5. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o “Termo de Contrato”, conforme estabelecido no subitem 
anterior, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades a que se refere a Lei 
8.666/93; 

14.6. É facultada a Administração, quando o convocado não assinar o “Termo de Contrato” no prazo e condições 
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro colocado, ou revogar a licitação independente da cominação prevista no 
artigo 81, da Lei 8.666/93; 

14.7. O prazo de convocação para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela licitante durante o seu transcurso e desde que seja apresentado motivo devidamente justificado; 

14.8. Somente poderá celebrar contrato ou instrumento equivalente com o Município de Itapoá, o adjudicatário que, 
nos termos do parágrafo 3º do Art. 195 da Constituição Federal, comprove até a data da contratação, estar regular 
perante a Previdência Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante, respectivamente, a 
apresentação, em original ou cópia autenticada, da Certidão Negativa de Débito – CND e do CRF/FGTS, Certidão 
negativa da Receita Federal, Estadual, Municipal e Trabalhista em vigor. 
 

15.  DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS: 

15.1. As obrigações contratuais são as descritas nas respectivas cláusulas da minuta contratual anexa, que 
independentemente de transcrição fazem parte deste Edital. 

15.2.  A Proponente vencedora deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias após declarada vencedora para 
fins de assinatura do contrato a Comprovação de que a empresa possua autorização para trabalhar na 
rede da Concessionária de Energia Elétrica - Celesc Distribuição SA. Tal comprovação deverá ser feita através 
da apresentação do Certificado de Registro Cadastral – CRC ou Homologação Técnica de Empreiteiras – 
HTE, ambos expedidos pela Celesc autorizando a execução dos seguintes serviços: 

- Serviços de manutenção de iluminação pública 

- Serviços de Instalação de iluminação pública 

- Serviços de Construção e Reforma de Rede de Distribuição Aérea 

- Serviços em Cadastro Técnico Georreferenciado de Redes de Distribuição 

- Serviços de Cadastramento de Rede de Distribuição 

- Serviços de Construção e Reforma de Rede de Distribuição em Redes Energizadas 

- Projeto de Ampliação, Reforço e Melhorias de Redes de Distribuição Aéreas 

Obs.: Tal exigência tem fundamento nos requisitos do Art. 37, § 3º, inciso I da Resolução Normativa Nº 414/10 da 
ANEEL, que determina que as empresas terceirizadas devam possuir prévia qualificação, sendo o cadastro ou a 
homologação necessários para tal análise. A Celesc Distribuição SA faz o registro das empresas prestadoras de serviços 
e as autorizam a intervirem no seu sistema elétrico. Como o objeto envolve a ampliação do sistema de iluminação 
pública, está se exigindo o cadastro junto a CELESC para construção de rede de distribuição aérea, sem o qual, a 

empresa a ser contratada não poderá executá-la. 
 

16. DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO FINANCEIRO.  

16.1. Os eventuais reajustes dos preços e o reequilíbrio econômico-financeiro serão efetuados conforme cláusulas da 
minuta contratual anexa, que independentemente de transcrição fazem parte deste Edital. 
 

17. DAS PENALIDADES E SANCÕES: 
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17.1. As sanções administrativas abaixo descritas, aplicáveis durante o certame licitatório e vigência do contrato, estão 
em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.  

17.2. Se no decorrer da execução do objeto do presente instrumento, ficar comprovada a existência de qualquer 
irregularidade ou ocorrer inadimplemento parcial ou total pelo qual possa ser responsabilizada a CONTRATADA, esta, 
sem prejuízo das demais sanções previstas, poderá sofrer as seguintes penalidades:  

17.2.1. Advertência escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante e/ou 
CONTRATADA;  

17.2.2. Multa, pela inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sendo graduada 
de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites:  

a) 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação, devidamente atualizado, sem prejuízo das 
demais cominações aplicáveis, na recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, após 
regularmente convocada, caracterizando inexecução total das obrigações acordadas;  

b) 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação, nos casos de anulação do contrato por 
culpa da CONTRATADA.  

c) 0,33% (trinta e três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da etapa do 
serviço não realizado;  

d) 0,66% (sessenta e seis décimos por cento) sobre o valor da etapa do serviço não realizado, por cada dia 
subsequente ao trigésimo;  

17.2.2.1. A multa, não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções 
previstas na lei;  

17.2.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia da CONTRATADA 
faltoso;  

17.2.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a CONTRATADA responderá 
pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for 
o caso, cobrada judicialmente;  

17.2.2.4. À Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA o 
valor de qualquer multa porventura imposta, ou, ainda, se for o caso, cobrar judicialmente; 

17.2.2.5. As multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da 
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.  

17.2.3. Suspensão, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, ficando impedida de licitar e contratar 
com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e suspenso do Cadastro de Fornecedores do Município de Itapoá, 
pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de:  

a) Deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que cumpria os requisitos de 

habilitação;  

b) Apresentar documentação falsa para participar no certame, conforme registro em ata, ou demonstrado em 
procedimento administrativo, mesmo que posterior ao encerramento do certame;  

c) Retardar a execução do certame por conduta reprovável da licitante, registrado em ata;  

d) Não manter a proposta após a adjudicação;  

e) Comportar-se de modo inidôneo durante a realização do certame, registrado em ata;  

f) Cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame;  

g) Fraudar a execução do contrato;  

h) Descumprir as obrigações decorrentes do contrato.  

17.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a Prefeitura 
Municipal de Itapoá, que será concedida quando a CONTRATADA ressarci-la pelos prejuízos resultantes da infração e 
depois de decorridos 2 (dois) anos no caso de aplicação de suspensão.  

17.3. Na aplicação das penalidades previstas neste instrumento a Administração considerará, motivadamente, a 
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou CONTRATADA, graduando-as e podendo 
deixar de aplicá-las, se admitidas justificativas da licitante ou CONTRATADA, nos termos do que dispõe o art. 87, 
caput, da Lei Federal nº 8.666/93.  

17.4. As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da empresa.  

17.5. A recusa do adjudicatório em assinar o contrato no prazo estabelecido o impede de participar de novas licitações 
pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses junto a este Município, sem prejuízo das penalidades previstas em Lei.  
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17.6. O contrato poderá ser rescindido, unilateralmente, atendida a conveniência administrativa.  

17.7. A critério do Município de Itapoá caberá rescisão do contrato, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial quando a CONTRATADA: 

a) Não cumprir quaisquer das obrigações contratuais, ou;  

b) Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização do Município, ou;  

c) Incidir em outros motivos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93. 
 

18. DA INEXECUÇÃO, RESCISÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO: 

18.1. A inexecução e a rescisão do contrato serão reguladas pelos art. 58, inciso II, e art. 77 a 80, seus parágrafos e 
inciso da Lei 8.666/93. 

18.2. A alteração do contrato dar-se-á nos termos do artigo 65, seus incisos e parágrafos da Lei 8.666/93. 
 

19.  DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

19.1. Por razões de interesse público, ou em decorrência de fato superveniente, a Administração poderá revogar ou 
anular a presente licitação, sem que tal ato possa gerar obrigação de indenização, ressalvando o disposto no parágrafo 
único, do artigo 59, da Lei 8.666/93; 

19.2. A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 
59, da Lei 8.666/93; 

19.3. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 

20. DA GARANTIA CONTRATUAL
20.1. Como garantia integral de todas as obrigações assumidas, a empresa vencedora prestará, no prazo de até 05 
(cinco) dias após declarada vencedora, a garantia no valor correspondente a 2,5% (dois e meio por cento) do 
valor total do Contrato, conforme o disposto no art. 56, § 1º, da Lei nº 8.666/93. Essa garantia poderá ser prestada 
em uma das seguintes modalidades:
20.1.1. caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública; 
20.1.2. fiança bancária; 
20.1.3. seguro garantia. 
20.1.4. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, a adjudicatária obriga-se a fazer a 
respectiva reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data em que for notificada pelo Município. 
20.1.5. A garantia somente será restituída à CONTRATADA após o integral cumprimento das obrigações contratuais. 
20.2. Se a garantia a ser apresentada caso seja em títulos da dívida pública, deverá ser emitida sob a forma escritural, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e 
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 
20.3. A garantia prestada pela licitante será liberada ou restituída após o término do Contrato, caso não haja 
pendências, caso seja em dinheiro deverá ser recolhida junto ao Banco indicado pelo Município através do 
Departamento Contábil, sendo que esta será devolvida atualizada monetariamente, nos termos do § 4º, do Art. 56, da 
Lei n.º 8.666/93. 
 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. O Município de Itapoá poderá tolerar o não cumprimento de alguma exigência de caráter eminentemente 
burocrático, descrito no presente edital, desde que tal tolerância venha em defesa dos interesses do Município e não 
se constitua num desvio substancial da proposta. 

21.3. Nenhuma indenização será devida as licitantes em razão da elaboração e/ou apresentação de documentação 
relativa ao presente Edital. 

21.4. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste Edital, sujeitando-
se a licitante as sanções previstas nos artigos 87 e 88 da Lei 8.666/93; 

21.5. A apresentação da proposta de preços será considerada como evidência de que a Licitante examinou 
criteriosamente todos os documentos do Edital, e obteve informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de 
apresentá-la, e considerou que os elementos desta licitação lhe permitam a elaboração de uma proposta totalmente 
satisfatória. 

21.6. A licitante vencedora assumirá integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que diz respeito às 
obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os demais encargos que por ventura venham a incidir sobre o 
objeto do presente Edital. 
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21.7. Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou supressões de que trata o parágrafo 1º do 
artigo 65 da Lei Federal 8.666/93. 

21.8. No caso de necessidade de alteração deste Edital, antes do dia e hora marcados para abertura das propostas, 
poderá ocorrer prorrogação, respeitando-se o número de dias decorridos a partir do último aviso publicado e 
utilizando-se dos meios anteriormente adotados para a nova divulgação. 

21.9. É facultada a Comissão Permanente de Licitação em qualquer fase da Licitação, a promoção de diligências 
destinadas a esclarecer ou a completar a instrução do processo. 

21.10. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar parecer técnico interno em qualquer fase da presente 
licitação. 

21.11. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
participantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

21.12. As solicitações de esclarecimentos e impugnações ao edital deverão ser efetuadas conforme cláusulas descritas 
no Campo 4. DA OBTENÇÃO DO EDITAL, PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL do Quadro de 
Resumos que compõe o edital. 

21.13. Constituem-se em anexos do presente edital:  

Anexo I - Formulário de Apresentação da Proposta; 

Anexo II - Modelo de Declaração de concordância com os termos do Edital e seus Anexos; 

Anexo III - Modelo de Declaração de não exploração ao trabalho infantil; 

Anexo IV - Modelo de Declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo; 

Anexo V - Modelo de Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

Anexo VI - Modelo de Declaração negativa de vínculo empregatício com órgão ou entidade pública; 

Anexo VII - Minuta Contratual; 

Anexo VIII - Declaração de prestação de garantia contratual;  

  Demais anexos: 

  MEMORIAL DESCRITIVO - CONCORRÊNCIA 03.18 

  PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONCORRÊNCIA 03.18 

  CRONOGRAMA  DESEMBOLSO- CONCORRÊNCIA 03.18 
 

21.14. Onde este Edital for omisso, prevalecerão ou termos da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, 
reservando-se ainda ao Município de Itapoá, o direito de revogar no todo ou em parte o presente Edital, sem que 
dessa sua decisão possa resultar, em qualquer caso, reclamação ou indenização por parte das licitantes. 

 
E para que ninguém possa alegar desconhecimento o presente Edital será afixado no mural da Prefeitura 

Municipal de Itapoá.  
Itapoá (SC), 20 de  dezembro de 2018. 

 
ANGELA MARIA PUERARI 

DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO 
DECRETO MUNICIPAL Nº 3479/2018 

 

WANTUIL JOSÉ DE OLIVEIRA 
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Prefeitura Municipal de Itapoá / SC 
Secretaria de Administração – Setor de Licitações e Contratos 
Rua Mariana Michels Borges (960), nº 201 - Itapema do Norte - 89249-000 - Itapoá - CNPJ 81.140.303/0001-01 

 
 

 

18/44 

 
ANEXO I 

ENVELOPE Nº 02 – FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO 
CONCORRÊNCIA Nº 03/2018 

PROCESSO Nº 153/2018 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE:  
 

Razão Social: 

CNPJ/MF nº: Inscrição Estadual nº: 

Endereço: Bairro: 

CEP: Cidade/Estado: 

Telefone: Fax: E-mail: 

Banco:  Agência:  Conta Corrente: 

Representante Legal/Procurador: 

CNPF/MF nº: CI.RG. nº: 

 

2. VALIDADE DA PROPOSTA: 
__________________ (                    ) DIAS. 
 

3. DEMONSTRATIVO DA QUANTIDADE DE PREÇO:  
 

 

O preço MÁXIMO desta licitação é de R$ 4.525.129,98 (quatro milhões e quinhentos e vinte e cinco mil, 
cento e vinte e nove reais e noventa e oito  centavos). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

 
MESES 

PREVISÃO 
ORÇAMENTARIA 

MENSAL R$ 

PREVISÃO 
ORÇAMENTARIA 

TOTAL R$ 

 
1 

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, CONTROLE E PLANEJAMENTO DOS 

SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  E SISTEMA 

POR SOFTWARE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 
ROTINA E DE EMERGÊNCIA. 

12 
R$           73.481,64 R$        881.779,68 

2 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE EFICIENTIZAÇÃO, 

MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CADASTRAMENTO 
E EVENTOS. 

12 R$           48.431,83 R$           581.181,96 

3 
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ROTINA E 

EMERGÊNCIA, EFICIENTIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO 

E AMPLIAÇÃO DE REDES. 

 
12 

R$         255.180,695 R$        3.062.168,34 

 TOTAL GERAL (R$) R$     4.525.129,98 
 

 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VALOR 
MÁXIMO 
UNITÁRIO  

 VALOR 
MÁXIMO 
TOTAL  

1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ROTINA E DE EMERGÊNCIA 

1.1 Gestão de todos os serviços de Iluminação Pública do 
Município de Itapoá, incluindo o fornecimento de Software 
e serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema 
de iluminação pública do Município, conforme Termo de 
Referência. 

Mês 12  R$    69.523,68  R$834.284,16  

1.2 Serviços de tele atendimento gratuito ao cidadão (Call 
Center), conforme Termo de Referência 

Mês 12  R$      3.957,96   R$ 47.495,52  

SUB TOTAL 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ROTINA E DE EMERGÊNCIA  R$                         881.779,68  
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VALOR 
MÁXIMO 
UNITÁRIO  

 VALOR 
MÁXIMO 
TOTAL  

2 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE EFICIENTIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CADASTRAMENTO E 
EVENTOS 

2.1 Abertura de cava para poste com altura de até 12m Unid 120  R$          43,35   R$   5.202,00  

2.2 Abertura e recomposição de pavimento 
asfáltico/Concreto/Lajota/Paralelepípedo/Grama 

m² 50  R$           93,46   R$   4.673,00  

2.3 Aprumagem de poste Unid 25  R$           54,19   R$   1.354,75  

2.4 Cadastro, identificação e inventário de ponto de iluminação 
pública, com fornecimento de plaqueta e abraçadeira para 
fixação, conforme termo de referência 

Ponto 7343  R$           37,16   
R$272.865,88  

2.5 Concretagem de base de poste Unid 6  R$         433,53   R$   2.601,18  

2.6 Construção de banco de dutos, pra até 2 dutos DN 125 
mm envelopados em areia grossa. 

Mt 100  R$           23,77   R$   2.377,00  

2.7 Construção de banco de dutos, pra até 2 dutos DN 125 
mm envelopados em areia grossa, com selo de concreto 
incluindo o fornecimento do concreto. 

Mt 50  R$           51,32   R$   2.566,00  

2.8 Execução de base flangeada, para poste com altura até 
15m 

Unid 20  R$         190,31   R$   3.806,20  

2.9 Instalação caixa de passagem de concreto armado 
30x30x30 cm 

Unid 60  R$           72,54   R$   4.352,40  

2.10 Instalação caixa de passagem e derivação em concreto 
armado, incluindo a instalação de tampa metálica 

Unid 14  R$         186,92   R$   2.616,88  

2.11 Instalação de afastador secundário Unid 16  R$           15,17   R$     242,72  

2.12 Instalação de armação secundária Unid 385  R$           20,05   R$   7.719,25  

2.13 Instalação de aterramento temporário para rede de AT. Por 
aterramento 

Unid 35  R$           21,89   R$     766,15  

2.14 Instalação de aterramento temporário para rede de BT. Por 
aterramento 

Unid 115  R$            8,24   R$     947,60  

2.15 Instalação de chave magnética Unid 150  R$           21,94   R$   3.291,00  

2.16 Instalação de chave unipolar Unid 48  R$           20,00   R$     960,00  

2.17 Instalação de condutor isolado multiplexado até 1KV, bitola 
igual até 120mm² 

Mt 4461  R$            1,41   R$   6.290,01  

2.18 Instalação de conector de baixa tensão, tipo cunha ou 
perfurante 

Unid 1052  R$            4,27   R$   4.492,04  

2.19 Instalação de conjunto grampo de suspensão de cabo 
multiplexado de baixa tensão 

Unid 84  R$           21,68   R$   1.821,12  

2.20 Instalação de controlador individual de luminária para 
telemonitoramento 

Unid 800  R$           22,43   R$ 17.944,00  

2.21 Instalação de controlador de grupo de luminárias para 
telemonitoramento 

Unid 8  R$         336,45   R$   2.691,60  

2.22 Instalação de Emenda de rede com luva em cabos 
CU/CA/CAA com bitola até 2/0 

Unid 25  R$            9,10   R$     227,50  

2.23 Instalação de Escora de subsolo dupla Unid 30  R$           86,71   R$   2.601,30  

2.24 Instalação de espaçador vertical ou losangular Unid 20  R$           16,04   R$     320,80  

2.25 Instalação de estrutura primária de distribuição (Rede Nua 
ou Rede Compacta) 

Unid 72  R$           84,93   R$   6.114,96  

2.26 Instalação de flying-tap primário ou secundário (Rede Nua, 
Multiplexada ou Compacta) incluindo todas as conexões  
(cruzamento aéreo) 

Unid 60  R$           29,74   R$   1.784,40  

2.27 Instalação de haste de aterramento Unid 111  R$           43,35   R$   4.811,85  

2.28 Instalação de braço de iluminação pública em até 1,5m Unid 45  R$          42,06   R$   1.892,70  
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comprimento 

2.29 Instalação de braço de iluminação pública maior que 1,5m 
comprimento 

Unid 141  R$           56,07   R$   7.905,87  

2.30 Instalação de luminária fechada ou Led, em braços de 
comprimento até 1metro, incluindo todas as conexões 

Unid 200  R$           42,06   R$   8.412,00  

2.31 Instalação de luminária fechada ou Led, em braços de 
comprimento maior que 1metro até 3 metros, incluindo 
todas as conexões 

Unid 696  R$           56,07   R$ 39.024,72  

2.32 Instalação de olhal para fixação do condutor neutro 
(MULTIPLEXADO) 

Unid 411  R$           10,84   R$   4.455,24  

2.33 Instalação de Para raios de Baixa Tensão Unid 30  R$            4,34   R$     130,20  

2.34 Instalação de Para raios Média Tensão Unid 39  R$           21,68   R$     845,52  

2.35 Instalação de poste de aço ou ornamental, de altura até 15 
metros 

Unid 8  R$         189,22   R$   1.513,76  

2.36 Instalação de poste de concreto menor que 12m - com 
guindauto 

Unid 113  R$         108,38   R$ 12.246,94  

2.37 Instalação de projetor Unid 120  R$          70,09   R$   8.410,80  

2.38 Instalação de projetor embutido no piso Unid 60  R$         102,80   R$   6.168,00  

2.39 Instalação de quadro de comando até 50A Unid 30  R$         336,45   R$ 10.093,50  

2.40 Instalação transformador em Poste Unid 11  R$         281,80   R$   3.099,80  

2.41 Lançamento de condutor 4 CA/CAA e Cu 6, por Km m 4000  R$            0,50   R$   2.000,00  

2.42 Lançamento de condutor 2 a 2/0 CA ou CAA e Cu 4 a 1/0, 
por Km 

m 6000  R$            0,78   R$   4.680,00  

2.43 Lançamento de condutores de baixa de tensão, através de 
eletrodutos subterrâneos, embutidos ou fixados por 
abraçadeiras, para seção até 16 mm² 

m 1200  R$            3,74   R$   4.488,00  

2.44 Lançamento de cordoalha de aço (mensageiro) m 1000  R$            0,65   R$     650,00  

2.45 Operação de chave. Por operação Unid 360  R$            7,59   R$   2.732,40  

2.46 Poda de árvores (por árvore podada) Unid 120  R$            8,24   R$     988,80  
2.47 Projeto eletromecânico de Rede de Distribuição de Energia 

Elétrica, devidamente aprovado junto a Concessionária 
Poste 360  R$            5,44   R$   1.958,40  

2.48 Remoção de armação secundária Unid 60  R$            8,02   R$     481,20  

2.49 Remoção de poste especial, 12 a 15m - com guindauto Unid 25  R$           86,71   R$   2.167,75  

2.50 Remoção de poste menor que 12m - com guindauto Unid 60  R$           43,35   R$   2.601,00  

2.51 Remoção de projetor embutido no piso Unid 45  R$           52,12   R$   2.345,40  

2.52 Retimensionamento de contudor (por condutor) Unid 120  R$            9,76   R$   1.171,20  

2.53 Retensionamento/reconexão de ramal de ligação, incluindo 
todas as conexões 

Unid 40  R$            3,50   R$     140,00  

2.54 Retirar luminária de iluminação pública comum Unid 160  R$           24,48   R$   3.916,80  

2.55 Retirada de afastador secundário Unid 24  R$           13,01   R$     312,24  

2.56 Retirada de chave magnética p/ il. pública Unid 140  R$            9,90   R$   1.386,00  

2.57 Retirada de chave unipolar Unid 36  R$            7,90   R$     284,40  

2.58 Retirada de condutor existente em rede distribuição  m 2000  R$            0,31   R$     620,00  

2.59 Retirada de conjunto grampo de suspensão de cabo 
multiplexado de baixa tensão 

Unid 120  R$            8,67   R$   1.040,40  

2.60 Retirada de estrutura primária de distribuição Unid 30  R$           36,42   R$   1.092,60  

2.61 Retirada de Pára raios Média Tensão Unid 18  R$            8,67   R$     156,06  

2.62 Retirada de transformador Unid 2  R$         112,72   R$     225,44  

2.63 Substituição de ramal de ligação, incluindo todas as 
conexões 

Unid 50  R$           17,34   R$     867,00  

2.64 Instalação ou retirada de poste – linha viva Unid 20  R$         523,47   R$ 10.469,40  
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2.65 Instalação de cruzamento aéreo – linha viva Unid 16  R$         157,12   R$   2.513,92  

2.66 Retirada de cruzamento aéreo – linha viva Unid 16  R$         104,62   R$   1.673,92  

2.67 Instalação Estrutura N1, B1, M1, T1 – linha viva Unid 15  R$         523,47   R$   7.852,05  

2.68 Retirada de Estrutura N1, B1, M1, T1 – linha viva Unid 15  R$         261,73   R$   3.925,95  

2.69 Instalação Estrutura N3, B3, M3, T3 – linha viva Unid 8  R$      1.046,94   R$   8.375,52  

2.70 Retirada de Estrutura N3, B3, M3, T3 – linha viva Unid 8  R$         575,97   R$   4.607,76  

2.71 Instalação Estrutura N4, B4, M4, T4 – linha viva Unid 8  R$      1.308,67   R$ 10.469,36  

2.72 Retirada de Estrutura N4, B4, M4, T4 – linha viva Unid 8  R$         785,20   R$   6.281,60  

2.73 Instalação de chave fusível – linha viva Unid 9  R$         261,73   R$   2.355,57  

2.74 Retirada de chave fusível – linha viva Unid 9  R$         153,47   R$   1.381,23  

2.75 Instalação de para-raios de média tensão – linha viva Unid 9  R$         261,73   R$   2.355,57  

2.76 Retirada de Para raios Média Tensão – linha viva Unid 9  R$         157,12   R$   1.414,08  

2.77 Retensionamento de condutor (por condutor) – linha viva Unid 27  R$         154,39   R$   4.168,53  

2.78 Instalação e retirada de Mangueira luminosa, 220V, cores 
de acordo com desenho indicativo, ou projeto 
luminotécnico. 

Mt 500  R$            1,74   R$     870,00  

2.79 Instalação e retirada de projetor para Iluminação de 
Eventos 

Unid 45  R$           98,13   R$   4.415,85  

2.80 Instalação e Retirada de painel luminoso com desenho ou 
figura temática 

Unid 100  R$           21,06   R$   2.106,00  

SUB TOTAL 2 - SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE EFICIENTIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E 
AMPLIAÇÃO  

 R$                          581.182,04  

  

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VALOR 
MÁXIMO 
UNITÁRIO  

 VALOR 
MÁXIMO 
TOTAL  

3 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ROTINA E EMERGÊNCIA, EFICIENTIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DE REDES 

3.1 Abraçadeira Nylon 190mm Pç 581  R$            0,24   R$     139,44  

3.2 Adaptador de Estribo Cunha 1/0 AWG Pç 12  R$           28,84   R$     346,08  

3.3 Afastador de armação secundária dimensões 500x 900 mm Pç 8  R$         158,28   R$   1.266,24  

3.4 Alça pré-formada de estai para cabo de aço 9,5mm, padrão 
CELESC 

Pç 20  R$            8,22   R$     164,40  

3.5 Alça pré-formada p/ cabo de alumínio CA/CAA 10mm² a 
2/0 AWG 

Pç 98  R$            6,94   R$     680,12  

3.6 Alça pré-formada p/ cabo de Cobre 25mm² Pç 106  R$          42,92   R$   4.549,52  

3.7 Arame galvanizado retrifilado n° 20, diâmetro até 1,5mm Kg 20  R$           24,36   R$     487,20  

3.8 Armação secundária de 1 estribo, dimensões 110x 
125x5mm, 

Pç 35  R$           13,94   R$     487,90  

3.9 Armação secundária de 2 estribo, dimensões 
310x32x55mm, 

Pç 52  R$           29,53   R$   1.535,56  

3.10 Arruela e Bucha 1" Alumínio Pç 200  R$            6,01   R$   1.202,00  

3.11 Arruela e Bucha 3/4" Alumínio Pç 200  R$            3,40   R$     680,00  

3.12 Arruela e Bucha 2" Alumínio Pç 200  R$           13,91   R$   2.782,00  

3.13 Arruela quadrada,38x3mm, para parafuso M16 Pç 1579  R$            0,59   R$     931,61  

3.14 Base para relé fotoelétrico 220V, 10A Pç 200  R$            9,10   R$   1.820,00  

3.15 Braço anti balanço rede compacta 15kV Pç 12  R$           33,73   R$     404,76  

3.16 Braço Comum IP d25x1000mm Pç 30  R$           28,84   R$     865,20  
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3.17 Braço Especial IP d33x1500mm Pç 100  R$          51,59   R$   5.159,00  

3.18 Braço Especial IP d49x3000mm Pç 296  R$         107,56   R$ 31.837,76  

3.19 Braço Tipo C Para Rede Compacta 15 kV Pç 12  R$         110,73   R$   1.328,76  

3.20 Braço tipo L para rede compacta 15 kV Pç 12  R$           72,34   R$     868,08  

3.21 Cabeçote 1" Pç 25  R$            9,36   R$     234,00  

3.22 Cabeçote 2" Pç 25  R$           14,31   R$     357,75  

3.23 Cabeçote 3/4" Pç 25  R$            5,08   R$     127,00  

3.24 Cabo cobre nú, meio duro, 25,0mm², 7 fios, padrão 
CELESC 

Kg 1191  R$           69,80   R$ 83.131,80  

3.25 Cabo de aço, diâmetro 9,5 mm, 7 fios, padrão CELESC Mt 100  R$           22,21   R$   2.221,00  

3.26 Cabo de Alumínio Coberto 50mm² 15kV Para Rede 
Compacta 

Mt 200  R$            8,71   R$   1.742,00  

3.27 Cabo de alumínio multiplexado, isolado 0,6/1KV, 
3x1x10+10mm² 

Mt 800  R$            5,09   R$   4.072,00  

3.28 Cabo de alumínio multiplexado, isolado 0,6/1KV, 
3x1x25+25mm² 

Mt 150  R$           12,15   R$   1.822,50  

3.29 Cabo de alumínio multiplexado, isolado 0,6/1KV, 
3x1x35+35mm² 

Mt 160  R$           16,56   R$   2.649,60  

3.30 Cabo de alumínio multiplexado, isolado 0,6/1KV, 
3x1x70+50mm² 

Mt 3151  R$           30,46   R$ 95.979,46  

3.31 Cabo de alumino nú 19 Fios CA 336,4 MCM Mt 300  R$           29,67   R$   8.901,00  

3.32 Cabo de alumínio nú 7 fios CA/CAA 2, 4, 1/0 ou 2/0 AWG Kg 500  R$           29,67   R$ 14.835,00  

3.33 Cabo de cobre flexível, tipo "PP", 450/750, 2x1,5mm² Mt 400  R$            3,41   R$   1.364,00  

3.34 Cabo de cobre flexível, tipo "PP", 450/750, 2x2,5mm² Mt 100  R$            4,58   R$     458,00  

3.35 Cabo de cobre isolado 1,5 mm² 750V Mt 400  R$            1,24   R$     496,00  

3.36 Cabo de cobre isolado 2,5 mm² 750V Mt 200  R$            1,24   R$     248,00  

3.37 Cabo de cobre isolado 4 mm² 750V Mt 200  R$            3,01   R$     602,00  

3.38 Cabo de cobre isolado extra flex 25 mm² Mt 100  R$           14,90   R$   1.490,00  

3.39 Cabo de cobre Isolado extra flex 35mm² Mt 100  R$           16,97   R$   1.697,00  

3.40 Cabo de cobre Rígido isolado preto 35mm² - 750V Mt 320  R$           20,46   R$   6.547,20  

3.41 Cabo de cobre Rígido isolado preto 70mm² - 750V Mt 320  R$           39,98   R$ 12.793,60  

3.42 Cabo de Cobre Sintenax 1kV 10mm² Mt 250  R$            8,25   R$   2.062,50  

3.43 Cabo de Cobre Sintenax 1kV 4mm² Mt 800  R$            3,38   R$   2.704,00  

3.44 Cabo de Cobre Sintenax 1kV 6mm² Mt 400  R$            5,57   R$   2.228,00  

3.45 Caixa metálica com tampa para tomadas 30x30x10cm 
sobrepor 

Pç 12  R$           30,14   R$     361,68  

3.46 Caixa de Concreto 30x30x30 cm com tampa e dreno brita Pç 30  R$           53,94   R$   1.618,20  

3.47 Caixa de Passagem subterrânea em alvenaria 90x70x60cm 
rebocada internamente 

Pç 8  R$         412,46   R$   3.299,68  

3.48 Cantoneira Auxiliar Para Braço Tipo C Para Rede Compacta Pç 20  R$           71,99   R$   1.439,80  

3.49 Chave fusível 1 classe gancho 100A 25,3 KV 6,3 KA Pç 48  R$         371,18   R$ 17.816,64  

3.50 Chave para comando de IP, 160/240V, 1x50A  relê NA Pç 12  R$         247,48   R$   2.969,76  

3.51 Cinta para poste circular, diâmetro 150mm a 200mm Pç 279  R$           32,19   R$   8.981,01  

3.52 Cinta para poste circular, diâmetro 210mm a 300mm Pç 349  R$           27,87   R$   9.726,63  

3.53 Cinta para poste circular, diâmetro 260mm a 300mm Pç 100  R$           38,90   R$   3.890,00  

3.54 Cinta para poste circular, diâmetro 310mm a 400mm Pç 80  R$           51,87   R$   4.149,60  

3.55 Conector cunha alumínio tipo Cunha rede distribuição cabo 
04 AWG a 336 MCM CA/CAA, incluindo custo de cartucho 
para ferramenta de aplicação 

Pç 333  R$           10,47   R$   3.486,51  
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3.56 Conector cunha IP e ramal tipo A, B, C, I, II, III, IV, V, VI, 
VII. 

Pç 327  R$                        
4,92  

 R$   1.608,84  

3.57 Conector de Perfuração 10x70 - 1,5x10 mm² Pç 146  R$                        
5,63  

 R$     821,98  

3.58 Conector de Perfuração 16x70 - 6x35 mm² Pç 60  R$                      
11,74  

 R$     704,40  

3.59 Conector de Perfuração 35x70 - 35x70 mm² Pç 453  R$                      
12,96  

 R$   5.870,88  

3.60 Conector de Perfuração 50x120 - 50x120 mm² Pç 60  R$                      
11,74  

 R$     704,40  

3.61 Conector terminal compressão CU+SN CB 120mm² 2f e 2C Pç 30  R$                      
19,83  

 R$     594,90  

3.62 Conjunto Grampo Suspensão Para Cabo Multiplexado BT Pç 84  R$                      
54,10  

 R$   4.544,40  

3.63 Cruzeta de concreto, dimensões 90x115x2100mm, 
conforme norma E3130022 da Celesc 

Pç 72  R$                    
120,17  

 R$   8.652,24  

3.64 Curva 90° Galvanizada a fogo 1'' Pç 30  R$                        
7,73  

 R$     231,90  

3.65 Curva 90° Galvanizada a fogo 3/4'' Pç 30  R$                        
5,99  

 R$     179,70  

3.66 Curva 90º Galvanizado a fogo 2" Pç 30  R$                      
22,21  

 R$     666,30  

3.67 Disjuntor monopolar 10A a 32A Pç 15  R$                        
9,44  

 R$     141,60  

3.68 Disjuntor tripolar 10A a 63A Pç 10  R$                    
129,12  

 R$   1.291,20  

3.69 Eletroduto Corrugado PEAD 1 1/2" - Preto Mt 400  R$                        
4,41  

 R$   1.764,00  

3.70 Eletroduto Corrugado PEAD 1" - Preto Mt 400  R$                        
1,96  

 R$     784,00  

3.71 Eletroduto Corrugado PEAD 2" - Preto Mt 400  R$                        
3,79  

 R$   1.516,00  

3.72 Eletroduto Galvanizado a Fogo 1 1/2" C/ Luva Br 240  R$                      
25,75  

 R$   6.180,00  

3.73 Eletroduto Galvanizado a fogo 1'' C/ Luva Br 600  R$                      
17,51  

 R$ 10.506,00  

3.74 Eletroduto Galvanizado a fogo 2"  C/ Luva Br 200  R$                      
47,48  

 R$   9.496,00  

3.75 Elo-fusivel distribuição 1 a 15A Pç 81  R$                        
6,15  

 R$     498,15  

3.76 Espaçador losangular para rede compacta 15kV com anel 
de amarração 

Pç 24  R$                      
22,40  

 R$     537,60  

3.77 Espaçador vertical para rede compacta 15kV com anel de 
amarração 

Pç 3  R$                      
16,57  

 R$       49,71  

3.78 Estribo para braço tipo L para rede compacta Pç 24  R$                      
11,38  

 R$     273,12  

3.79 Fio de alumínio nú, 4AWG, para amarração Kg 150  R$                      
27,38  

 R$   4.107,00  

3.80 Fita Advertência Rota de Cabos Mt 1600  R$                        
0,68  

 R$   1.088,00  

3.81 Fita de aço-inox com presilha Pç 200  R$                        
1,72  

 R$     344,00  

3.82 Fita de autofusão, rolo de 10 metros Rl 78  R$                      
16,55  

 R$   1.290,90  

3.83 Fita Isolante 0,19x19mm 20m Rl 36  R$                        
3,93  

 R$     141,48  

3.84 Grampo de ancoragem para cabo coberto 50mm - 15 kV Pç 12  R$                        
5,67  

 R$       68,04  

3.85 Grampo de linha viva CB 10-70mm Pç 12  R$                      
51,67  

 R$     620,04  

3.86 Haste de aterramento tipo cobreada, diâmetro 5/8"x 2,4 m Pç 111  R$                      
37,75  

 R$   4.190,25  

3.87 Isolador de Pino Polimérico 15kV com anel para rede 
compacta (I-7 norma E3130085) 

Pç 18  R$                      
57,10  

 R$   1.027,80  

3.88 Isolador pilar,de porcelana vitrificada,23,10kV. Pç 135  R$                    
132,19  

 R$ 17.845,65  
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3.89 Isolador polimérico de ancoragem,para 23,10kV. Pç 81  R$           89,79   R$   7.272,99  

3.90 Isolador roldana,dimensões 45x76mm,1,3kV Pç 284  R$            7,00   R$   1.988,00  

3.91 Lâmpada Eletrônica tipo PL-15W Pç 30  R$           14,59   R$     437,70  

3.92 Lâmpada Vapor Metálico 150W E-40 Tubular Pç 5  R$           72,88   R$     364,40  

3.93 Lâmpada Vapor Metálico 250W E-40 Tubular Pç 10  R$           79,67   R$     796,70  

3.94 Lâmpada Vapor Metálico 400W E-40 Tubular Pç 100  R$           91,33   R$   9.133,00  

3.95 Lâmpada Vapor Sódio 70W E-27 Ovóide Pç 2911  R$           24,00   R$ 69.864,00  

3.96 Lâmpada Vapor Sódio 150W E-27 Ovóide Pç 100  R$           35,31   R$   3.531,00  

3.97 Lâmpada Vapor Sódio 250W E-40 Ovóide Pç 60  R$           41,73   R$   2.503,80  

3.98 Lâmpada Vapor Sódio 400W E-40 Ovóide Pç 100  R$           45,01   R$   4.501,00  

3.99 Luminária convencional fechada para iluminação pública 
(IP65) para lâmpa até 400w, com soquete e vidro difusor, 
Padrão Celesc 

Pç 146  R$         568,67   R$ 83.025,82  

3.100 Luminária LED até 80W, mínimo 7500 lumens, temperatura 
de 5000K, driver dimerização analógica, base 7 pinos 
integrada, IRC >=70, fator de potência 0,92, IP66, IK08 

Pç 250  R$      1.189,98   R 297.495,00  

3.101 Luminária LED até 100W, mínimo 11250 lumens, 
temperatura de 5000K, driver dimerização analógica, base 
7 pinos integrada, IRC >=70, fator de potência 0,92, IP66, 
IK08 

Pç 250  R$      1.200,74   R300.185,00  

3.102 Luminária LED até 180W, mínimo 20250 lumens, 
temperatura de 5000K, driver dimerização analógica, base 
7 pinos integrada, IRC >=70, fator de potência 0,92, IP66, 
IK08 

Pç 150  R$      1.335,29   
R$200.293,50  

3.103 Luminária LED até 240W, mínimo 27000 lumens, 
temperatura de 5000K, driver dimerização analógica, base 
7 pinos integrada, IRC >=70, fator de potência 0,92, IP66, 
IK08 

Pç 150  R$      1.747,45   
R$262.117,50  

3.104 Luva de emenda para cabo de alumínio CA 2 a 1/0 AWG Pç 20  R$           13,00   R$     260,00  

3.105 Manilha sapatilha em aço galvanizado a fogo 5000dan Pç 119  R$           11,16   R$   1.328,04  

3.106 Mão francesa aço perfilada 726mm Pç 105  R$           22,87   R$   2.401,35  

3.107 Mão francesa perfilada aço 1971mm Pç 12  R$           77,77   R$     933,24  

3.108 Massa em forma de fita para isolamento elétrico, rolo com 
1,5m 

Cx 8  R$         166,52   R$   1.332,16  

3.109 Olhal para parafuso, 5000daN Pç 411  R$          10,68   R$   4.389,48  

3.110 Para-raios distribuição baixa tensão 500V Pç 24  R$           96,31   R$   2.311,44  

3.111 Para-raios Distribuição 10ka 12kV Pç 33  R$         228,33   R$   7.534,89  

3.112 Parafuso Cabeça Abaulada 16x150x75mm Pç 347  R$            5,51   R$   1.911,97  

3.113 Parafuso Cabeça Abaulada 16x45x35mm Pç 306  R$            2,94   R$     899,64  

3.114 Parafuso Cabeça Abaulada 16x70x60mm Pç 298  R$            3,32   R$     989,36  

3.115 Parafuso Cabeça Quadrada 16x125x80mm Pç 200  R$            5,55   R$   1.110,00  

3.116 Parafuso Cabeça Quadrada 16x150x80mm Pç 264  R$            5,94   R$   1.568,16  

3.117 Parafuso Cabeça Quadrada 16x200x120mm Pç 506  R$            6,06   R$   3.066,36  

3.118 Parafuso Cabeça Quadrada 16x250x170mm Pç 542  R$            6,81   R$   3.691,02  

3.119 Parafuso Cabeça Quadrada 16x300x200mm Pç 439  R$            7,99   R$   3.507,61  

3.120 Parafuso Cabeça Quadrada 16x350x270mm Pç 306  R$            9,98   R$   3.053,88  

3.121 Parafuso Cabeça Quadrada 16x450x370mm Pç 138  R$            9,60   R$   1.324,80  

3.122 Pino curto para isolador tipo pino polimérico 15kV Pç 12  R$           42,75   R$     513,00  

3.123 Pino de isolador pilar 140x60mm Pç 250  R$            9,67   R$   2.417,50  

3.124 Pino do isolador pilar 200x110mm Pç 24  R$          10,09   R$     242,16  
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3.125 Porca quadrada, dimensões 24x24x13mm Pç 420  R$            1,72   R$     722,40  

3.126 Poste Concreto Circular 09m 300daN Pç 3  R$      1.081,55   R$   3.244,65  

3.127 Poste Concreto Circular 10m 300daN Pç 17  R$      1.115,88   R$ 18.969,96  

3.128 Poste Concreto Circular 10m 600daN Pç 7  R$      1.630,90   R$ 11.416,30  

3.129 Poste Concreto Circular 11m 300daN Pç 20  R$      1.287,55   R$ 25.751,00  

3.130 Poste Concreto Circular 12m 1000daN Pç 2  R$      3.948,50   R$   7.897,00  

3.131 Poste Concreto Duplo T 09m 300daN Pç 3  R$         738,20   R$   2.214,60  

3.132 Poste Concreto Duplo T 10m 300daN Pç 48  R$         927,04   R$ 44.497,92  

3.133 Poste Concreto Duplo T 11m 200daN Pç 5  R$      1.115,88   R$   5.579,40  

3.134 Poste Concreto Duplo T 12m 300daN Pç 2  R$      1.321,89   R$   2.643,78  

3.135 Poste Concreto Duplo T 12m 600daN Pç 6  R$      1.802,58   R$ 10.815,48  

3.136 Poste com medição embutida 8m caixa polifásica e 
disjuntor até 50A 

Pç 2  R$      1.287,55   R$   2.575,10  

3.137 Poste Metálico Curvo Simples Galvanizado a Fogo 10m de 
altura do solo, Flangeado, com janela de inspeção e Com 
Conjuntos de Chumbadores - Cor: A Definir  

Pç 20  R$      1.455,79   R$ 29.115,80  

3.138 Projetor Retangular de 150 a 400W E-40 - Com Alojamento 
para Reator 

Pç 40  R$         257,34   R$ 10.293,60  

3.139 Projetor solo com vedação para lâmpadas até 400 W  Pç 40  R$         285,75   R$ 11.430,00  

3.140 Reator Externo Vapor Metálico 70W - Baixas Perdas - 
Galvanizado a Fogo 

Pç 5  R$           67,95   R$     339,75  

3.141 Reator Externo Vapor Metálico 150W - Baixas Perdas - 
Galvanizado a Fogo 

Pç 5  R$           92,36   R$     461,80  

3.142 Reator Externo Vapor Metálico 250W - Baixas Perdas - 
Galvanizado a Fogo 

Pç 5  R$         113,37   R$     566,85  

3.143 Reator Externo Vapor Metálico 400W - Baixas Perdas - 
Galvanizado a Fogo 

Pç 100  R$         137,91   R$ 13.791,00  

3.144 Reator Externo Vapor Sódio 70W - Baixas Perdas - 
Galvanizado a Fogo 

Pç 2496  R$           67,95   
R$169.603,20  

3.145 Reator Externo Vapor Sódio 150W - Baixas Perdas - 
Galvanizado a Fogo 

Pç 30  R$           92,36   R$   2.770,80  

3.146 Reator Externo Vapor Sódio 250W - Baixas Perdas - 
Galvanizado a Fogo 

Pç 30  R$         113,37   R$   3.401,10  

3.147 Reator Externo Vapor Sódio 400W - Baixas Perdas - 
Galvanizado a Fogo 

Pç 100  R$         137,91   R$ 13.791,00  

3.148 Reator Interno Vapor de Sódio 70W - Baixas Perdas - com 
capacitor e ignitor 

Pç 30  R$           54,94   R$   1.648,20  

3.149 Reator Interno Vapor de Sódio 150W - Baixas Perdas - com 
capacitor e ignitor 

Pç 30  R$         101,34   R$   3.040,20  

3.150 Reator Interno Vapor de Sódio 250W - Baixas Perdas - com 
capacitor e ignitor 

Pç 30  R$         138,13   R$   4.143,90  

3.151 Reator Interno Vapor de Sódio 400W - Baixas Perdas - com 
capacitor e ignitor 

Pç 30  R$         188,84   R$   5.665,20  

3.152 Receptáculo Porcelana E-27 Pç 30  R$            4,96   R$     148,80  

3.153 Receptáculo Porcelana E-40 Pç 30  R$           10,61   R$     318,30  

3.154 Relé Fotoeletrônico NF 10A 220 V Pç 1296  R$           20,60   R$ 26.697,60  

3.155 Sapatilha para cabo de aço de até 8,5mm Pç 167  R$            1,92   R$     320,64  

3.156 Sela Para Cruzeta Pç 82  R$            6,17   R$     505,94  

3.157 Suporte Afastador Horizontal para rede compacta 15kV Pç 10  R$         285,97   R$   2.859,70  

3.158 Suporte L para Chave Fusível Pç 45  R$           14,69   R$     661,05  
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3.159 Suporte para transformador Pç 22  R$           97,00   R$   2.134,00  

3.160 Suporte T,para chave fusivel e pára-raios Pç 6  R$           61,30   R$     367,80  

3.161 Suporte Z rede para rede compacta Pç 6  R$           24,88   R$     149,28  

3.162 Tampa e aro de ferro padrão Celesc de 700x460mm, para 
carga 12,5 T padrão Celesc 

Pç 12  R$         466,78   R$   5.601,36  

3.163 Controlador em grupo, cap. Mínima 500 controladores 
individuais  

Pç 8  R$      7.725,32   R$ 61.802,56  

3.164 Controlador individual 7 pino analógico para luminária  Pç 800  R$         849,79   
R$679.832,00  

3.165 Transformador monofásico 15kVA 13,8/r3kV 440/220V 
15kV 

Pç 1  R$      4.044,64   R$   4.044,64  

3.166 Transformador monofásico 25kVA 13,8/r3kV 440/220V 
15kV 

Pç 1  R$      5.150,21   R$   5.150,21  

3.167 Transformador Trifásico 112,5kVA 13,8kV 380/220V 15kV Pç 1  R$    13.630,90   R$ 13.630,90  

3.168 Transformador Trifásico 150kVA 13,8kV 380/220V 15kV Pç 1  R$    15.234,33   R$ 15.234,33  

3.169 Transformador Trifásico 45kVA 13,8kV 380/220V 15kV Pç 1  R$      8.640,34   R$   8.640,34  

3.170 Transformador Trifásico 75kVA 13,8kV 380/220V 15kV Pç 8  R$    10.712,45   R$ 85.699,60  

3.171 Tomada 2P+T Sobrepor 10A Pç 80  R$           11,78   R$     942,40  

3.172 Tomada 2P+T Sobrepor 20A Pç 80  R$            4,53   R$     362,40  

SUB TOTAL 3 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, 
MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO  

 R$                       3.062.168,34  

VALOR GLOBAL  R$                       4.525.129,98 

 
Analisamos as condições de fornecimento de serviços e materiais da presente licitação e concordamos 

integralmente com as condições propostas no edital de Concorrência nº 03/2018, aceitando as condições designadas 
pelo mesmo e seus anexos. 
 

Nos preços ofertados estão inclusos todos os custos e insumos, impostos diretos e indiretos, mão de obra, 
combustíveis, manutenção, amortizações e outros de acordo com o edital. 

 

 
Itapoá/SC, ____ de ______ 2019. 

 
 

Assinatura do Representante Legal/Procurador 
Por extenso/ou carimbo 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS 
 

 

Ao Edital de CONCORRÊNCIA 03/2018 - PROCESSO Nº 153/2018 - OBJETO: Contratação de empresa de 

engenharia especializada para promover a Gestão da iluminação pública do Município de Itapoá, contemplando 

manutenção de rotina e emergencial, fornecimento de software de gestão, implantação de tele atendimento, 

levantamento de informações para formação de cadastro georreferenciado, projetos, ampliações, modernização do 

sistema, extensão de rede e iluminação temática e tele monitoramento de luminárias, e eventuais prorrogações 

amparadas na legislação, conforme especificações contidas neste Projeto e demais documentos anexos.  

 

Razão Social: 

CNPJ/MF nº: 

Endereço: Bairro: 

CEP: Cidade/Estado: 

 

 DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, especialmente para fins de prova em 

processo licitatório, junto a Prefeitura Municipal de Itapoá, que a empresa [NOME DA EMPRESA] concorda plenamente 

com todos os termos deste edital e seus respectivos anexos.  

 

 Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.  

 

Itapoá, ____ de _________ de 2019.  

 

 

_______________________________________________ 
Carimbo da Empresa identificando a Razão Social e CNPJ 

e Assinatura do Responsável Legal. 
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE NÃO EXPLORAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL (ARTIGO 7º INCISO XXXIII DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL) 
 

 

Ao Edital de CONCORRÊNCIA 03/2018 - PROCESSO Nº 153/2018 - OBJETO: Contratação de empresa de 

engenharia especializada para promover a Gestão da iluminação pública do Município de Itapoá, contemplando 

manutenção de rotina e emergencial, fornecimento de software de gestão, implantação de tele atendimento, 

levantamento de informações para formação de cadastro georreferenciado, projetos, ampliações, modernização do 

sistema, extensão de rede e iluminação temática e tele monitoramento de luminárias, e eventuais prorrogações 

amparadas na legislação, conforme especificações contidas neste Projeto e demais documentos anexos. 

 

Razão Social: 

CNPJ/MF nº: 

Endereço: Bairro: 

CEP: Cidade/Estado: 

 

 DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa [NOME DA EMPRESA], em 

cumprimento ao disposto no inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93, cumpre o disposto no artigo 7º, inciso 

XXXIII, da Constituição Federal de 1988, não promovendo o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 

dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 

anos. 

 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.  

 

Itapoá, ____ de _________ de 2019.  

 

 

_______________________________________________ 
Carimbo da Empresa identificando a Razão Social e CNPJ 

e Assinatura do Responsável Legal. 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO 
 
 
Ao Edital de CONCORRÊNCIA 03/2018 - PROCESSO Nº 153/2018 - OBJETO: Contratação de empresa de 

engenharia especializada para promover a Gestão da iluminação pública do Município de Itapoá, contemplando 

manutenção de rotina e emergencial, fornecimento de software de gestão, implantação de tele atendimento, 

levantamento de informações para formação de cadastro georreferenciado, projetos, ampliações, modernização do 

sistema, extensão de rede e iluminação temática e tele monitoramento de luminárias, e eventuais prorrogações 

amparadas na legislação, conforme especificações contidas neste Projeto e demais documentos anexos. 

 

Razão Social: 

CNPJ/MF nº: 

Endereço: Bairro: 

CEP: Cidade/Estado: 

 

 DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa [NOME DA EMPRESA], 

não foi declarada inidônea e não está suspensa em nenhum órgão público, federal, estadual ou municipal, nos termos 

do artigo 32 § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.  

 

Itapoá, ____ de _________ de 2019.  

 

 

_______________________________________________ 
Carimbo da Empresa identificando a Razão Social e CNPJ 

e Assinatura do Responsável Legal. 
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ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

 
 
Ao Edital de CONCORRÊNCIA 03/2018 - PROCESSO Nº 153/2018 - OBJETO: Contratação de empresa de 

engenharia especializada para promover a Gestão da iluminação pública do Município de Itapoá, contemplando 

manutenção de rotina e emergencial, fornecimento de software de gestão, implantação de tele atendimento, 

levantamento de informações para formação de cadastro georreferenciado, projetos, ampliações, modernização do 

sistema, extensão de rede e iluminação temática e tele monitoramento de luminárias, e eventuais prorrogações 

amparadas na legislação, conforme especificações contidas neste Projeto e demais documentos anexos. 

 

Razão Social: 

CNPJ/MF nº: 

Endereço: Bairro: 

CEP: Cidade/Estado: 

 

 DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, para os efeitos do disposto na Lei 

Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, que a empresa [NOME DA EMPRESA], está enquadrada na 

categoria [EPP ou ME] (Pequeno Porte ou Microempresa), bem como não está incluída nas hipóteses do §4º do art. 3º 

da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006. 

 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.  

 

Itapoá, ____ de _________ de 2019.  

 

 

_______________________________________________ 
Carimbo da Empresa identificando a Razão Social e CNPJ 

e Assinatura do Responsável Legal. 
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ANEXO VI 
DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA 

 
Ao Edital de CONCORRÊNCIA 03/2018 - PROCESSO Nº 153/2018 - OBJETO: Contratação de empresa de 

engenharia especializada para promover a Gestão da iluminação pública do Município de Itapoá, contemplando 

manutenção de rotina e emergencial, fornecimento de software de gestão, implantação de tele atendimento, 

levantamento de informações para formação de cadastro georreferenciado, projetos, ampliações, modernização do 

sistema, extensão de rede e iluminação temática e tele monitoramento de luminárias, e eventuais prorrogações 

amparadas na legislação, conforme especificações contidas neste Projeto e demais documentos anexos. 

 

Razão Social: 

CNPJ/MF nº: 

Endereço: Bairro: 

CEP: Cidade/Estado: 

 

 DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que os dirigentes, sócios e gerentes da 

empresa [NOME DA EMPRESA], não mantêm vínculo empregatício com a Administração Pública direta e indireta das 

esferas Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, nem com empresas subsidiadas ou controladas pelos entes 

Federados acima mencionados. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.  

 

Itapoá, ____ de _________ de 2019.  

 

 

_______________________________________________ 
Carimbo da Empresa identificando a Razão Social e CNPJ 

e Assinatura do Responsável Legal. 
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ANEXO VII - MINUTA CONTRATUAL 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/2019 
 

Pelo presente instrumento particular que, entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, inscrito no 

CNPJ/MF sob nº 81.140.303/0001-01, com sede a Rua Mariana Michels Borges nº 201, neste Município, aqui 

denominada CONTRATANTE, neste ato pelo Secretário de Obras e Serviços Públicos, o Sr. WANTUIL JOSÉ DE 

OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador do CNPF/MF nº 447.780.239-00 e CI.RG n° 3390340-SSP/PR, residente e 

domiciliado à Rua do Peixe, nº 812, Bairro Samambaial, neste Município, e, de outro lado a Empresa 

____________________, com sede á Rua_______________, nº _________, Bairro: _________________ na 

cidade de ______________/_____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. ______________ e Inscrição Estadual n.º 

__________________, representada neste ato por __________ (diretor/cargo) o Sr. __________________ portador 

do CNPF/MF nº ______________e  do CI.RG nº _________SSP/______, aqui denominada CONTRATADA, ajustam a 

Contratação de empresa de engenharia especializada para promover a Gestão da iluminação pública do 

Município de Itapoá, contemplando manutenção de rotina e emergencial, fornecimento de software de 

gestão, implantação de tele atendimento, levantamento de informações para formação de cadastro 

georreferenciado, projetos, ampliações, modernização do sistema, extensão de rede e iluminação 

temática e tele monitoramento de luminárias, e eventuais prorrogações amparadas na legislação, 

conforme especificações contidas neste Projeto e demais documentos anexos, e em conformidade com a 

autorização contida no processo licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 03/2018 – PROCESSO Nº 

153/2018,  de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94 e pelas especificações e condições contidas nas 

cláusulas que seguem: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DOS DOCUMENTOS 

1.1. Integra e completa o presente Contrato Administrativo para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos 
os seus termos, as condições do Edital de Licitação - Concorrência nº 03/2018, seus anexos e Proposta de Preço 
apresentada pela CONTRATADA.  

1.2. Faz parte do presente termo, independentemente de transcrição, além de todos os documentos e elementos que 
compõem o processo de licitação antes nominados, cujo teor é de conhecimento das partes contratantes, as normas e 
especificações da ABNT, INMETRO, Normas e Especificações da Celesc Distribuição S/A, os pareceres que formam o 
processo além das normas e instruções legais vigentes no país, que lhe forem atinentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Ao assinar este Contrato, a CONTRATADA declara que tomou pleno conhecimento da 
natureza e condições da execução do objeto do presente Contrato. Não será considerada pela CONTRATANTE 
qualquer reclamação ou reivindicação por parte da CONTRATADA fundamentada na falta de conhecimento dessas 
condições. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO  

2.1. Constitui o objeto deste contrato a Contratação de empresa de engenharia especializada para promover a Gestão 
da iluminação pública do Município de Itapoá, contemplando manutenção de rotina e emergencial, fornecimento de 
software de gestão, implantação de tele atendimento, levantamento de informações para formação de cadastro 
georreferenciado, projetos, ampliações, modernização do sistema, extensão de rede e iluminação temática e tele 
monitoramento de luminárias, e eventuais prorrogações amparadas na legislação, conforme especificações contidas 
neste Projeto e demais documentos anexos. 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

 
MESES 

PREVISÃO 
ORÇAMENTARIA 

MENSAL R$ 

PREVISÃO 
ORÇAMENTARIA 

TOTAL R$ 

 
1 

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA, CONTROLE E PLANEJAMENTO DOS 

SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  E SISTEMA 
POR SOFTWARE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 

ROTINA E DE EMERGÊNCIA. 

12 
R$                                       R$         

2 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE EFICIENTIZAÇÃO, 
MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CADASTRAMENTO 

E EVENTOS. 

12 R$            R$            

3 
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ROTINA E 

EMERGÊNCIA, EFICIENTIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO 

 
12 

R$          R$         
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E AMPLIAÇÃO DE REDES. 

 TOTAL GERAL (R$) R$      

 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

3.1. O objeto do presente contrato será realizado sob a forma de empreitada por preço global. 

3.2. Os serviços serão executados de acordo com as condições contidas no Processo nº 153/2018, os anexos 
integrantes do processo licitatório e a proposta apresentada pela CONTRATADA, que originou o presente contrato, e 
que esta declara conhecer. 

3.3. O material necessário à execução do objeto deste contrato será fornecido pela CONTRATADA, de acordo com as 
exigências técnicas e principalmente, qualidade. 

3.4. A CONTRATADA colocará à disposição da obra todo o equipamento necessário em bom estado de conservação, 
em qualidade e espécie, para manter o bom andamento da mesma. 

3.5. A CONTRATADA deverá tomar as providências necessárias para evitar transtornos ao andamento normal dos 
trabalhos, durante a execução dos serviços. 

3.6. Todos os serviços a serem desenvolvidos deverão ser executados segundo os padrões e requisitos previstos nas 
normas pertinentes e vigentes do Município, CELESC Distribuição S.A. e da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 
ABNT, e na falta destas, a norma internacional IEC, bem como as relativas à Segurança e Medicina no Trabalho, e ao 
Trânsito, e em especial a NR-10. 

3.7. Quando dos serviços de manobra de chave primária a empresa Contratada deverá observar os procedimentos de 

rede da concessionária local; 

3.8. Os passeios ou logradouros públicos que forem danificados durante as execuções dos serviços deverão ser 
recuperados pela Contratada, em estrita obediência ao código de posturas do Município. 

3.9. O SOFTWARE DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO previsto no Item nº5.3. do TERMO DE REFERÊNCIA deverá ser 
previamente analisado e aprovado pelo Diretor de Informática do Município.    
 

CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO E DURAÇÃO DO CONTRATO 

4.1. A vigência do contrato inicia com a assinatura do referido instrumento, por um prazo de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 

4.2. O andamento dos serviços seguirá rigorosamente os critérios previstos nas normas técnicas da engenharia. 

4.3. Concluída as etapas dos serviços, em 15 (quinze) dias, após a comunicação escrita da CONTRATADA, será 
firmado pelas partes o Termo de Recebimento Provisório. 

4.4. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 60 (sessenta) dias após a comprovação de que o objeto foi 
executado na forma estipulada neste contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes. 
 

CLÁUSULA QUINTA: DO PREÇO  

5.1. O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato é o apresentado na proposta da CONTRATADA, 
devidamente aprovado pela CONTRATANTE, o qual para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários, totaliza o valor 
de R$ _________ (_____________), conforme os seguintes quantitativos e valores unitários: 

5.2. Os preços serão fixos e irreajustáveis, pelo período de 12 (doze) meses, sendo vedado qualquer tipo de reajuste 
com periodicidade inferior a tal período, de acordo com a Lei n 10.192/2001. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DOS RECURSOS PARA ATENDER ÀS DESPESAS 

As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das dotações orçamentárias: 

Descrição Cód. Órgão Unid. Função Subfunção Programa Proj/Ativ. FR Subelemento 

Obras 95 011 001 015 0451 009 2081 0108000 333903999 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 

7.1. Para fins de controle de consumo e orçamentário, a CONTRATADA encaminhará as CONTRATANTES, a 
Fatura/Nota Fiscal da prestação de serviço e do material utilizado, decorrentes da prestação dos serviços, devidamente 
assinadas pelo fiscal do contrato, que se dará da seguinte forma: 

7.1.1. As medições dos demais serviços efetivamente realizados, serão realizadas entre os dias primeiro e último de 
cada mês, com exceção dos itens  2 e 3 da clausula nº2.1. que poderão ser fracionadas pela Secretaria Municipal de 
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Obras e Serviços Públicos conforme autorização expressa contida na cláusula 19.1.1, devendo constar da folha de 
medição o período efetivo da realização dos serviços; 

7.1.3. Os serviços efetivamente executados e medidos serão pagos dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da 
data final do período de aferição. 

7.2. As medições serão elaboradas com base nos quantitativos e preços unitários constantes da proposta da 
CONTRATADA; 

7.3. A parcela fonte do serviço considerado incompleto, defeituosa ou fora das especificações do projeto, assim como 
das normas técnicas, não será objeto de medição; 

7.4. Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da CONTRATADA incluem todos os 
custos diretos e indiretos requeridos para execução do objeto contratado, constituindo-se na única remuneração 
devida; 

7.5.  O Município de Itapoá reterá 11% sobre o valor da nota fiscal referente aos serviços para fins de quitação das 
obrigações junto ao INSS, de acordo com o que estabelece a Lei Federal nº 9.711/98, que determina que o tomador 
de obras deva fazer o recolhimento junto ao INSS dos seus contratados. As guias quitadas junto ao INSS serão 
entregues a contratada mensalmente. 

7.5.1. O Município de Itapoá reterá o correspondente ao ISS diretamente sobre o valor do contrato correspondente 
aos serviços executados, de acordo com o que estabelece a Lei Municipal Nº 071/2014 e Lei Municipal Complementar 
nº 007/2003. 

7.6.  A CONTRATADA deverá encaminhar à Secretaria de Planejamento e Urbanismo, o pedido de liberação da 
parcela. O pagamento ocorrerá após parecer favorável, observados os requisitos que compõe a Instrução Normativa 
PMI Nº 01/2017.  

7.6.1. A CONTRATADA, deverá apresentar, juntamente com a(s) Nota(s) Fiscal(ais) ainda:  

I. Comprovantes dos recolhimentos do FGTS do pessoal da obra;  

II. Certidão de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

III. Certificado de regularidade junto a Fazenda Municipal da sede da licitante; 

IV. Certidão Negativa da Fazenda Estadual, da sede da licitante; 

V. Certidão Negativa da Receita Federal; 

VI. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

7.7.2.  A não apresentação da documentação constante no subitem anterior resultará no sobrestamento do processo 
até que se regularize a situação. 

7.8.  Em caso de atraso dos pagamentos por culpa exclusiva da Administração, será aplicado como índice de 
atualização monetária o INPC Índice Nacional de Preços de Consumidor. 
 

CLÁUSULA OITAVA: DO REAJUSTE  

8.1.  Os preços serão fixos e irreajustáveis, pelo período de 12 (doze) meses, sendo vedado qualquer tipo de reajuste 
com periodicidade inferior a tal período, de acordo com a Lei n 10.192/2001.  

8.2. Os preços dos serviços a executar e que não estiverem em atraso no cronograma físico, serão reajustados 
anualmente aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, a contar do primeiro dia do mês 
subseqüente ao da contratação, pela variação ocorrida desde a entrega dos envelopes. 

8.2.1. No caso de prorrogação do contrato através de Termo Aditivo, os valores serão revistos anualmente, 
aplicando- se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, verificado no período, ou outro que venha a 
substituí-lo. 

8.2.2. As etapas que estiverem em atraso por culpa do contratado no momento do reajuste, não sofrerão alteração 
dos preços. 
 

CLÁUSULA NONA: DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

9.1. Este contrato poderá ser alterado para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos da CONTRATADA e a retribuição do CONTRATANTE para justa remuneração dos serviços, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevierem fatos imprevisíveis, ou 
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em 
caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.  

9.2. O pedido, fundamentado e devidamente instruído com provas que evidencie a necessidade da revisão de preço, 
deverá ser encaminhado às Secretarias gestoras do Contrato.  

9.3. Não será apreciado o pedido de revisão de preços que não comprovar o desequilíbrio sofrido. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES 

10.1. São obrigações da CONTRATANTE:  

10.1.1. Cumprir e fazer cumprir as disposições deste contrato; 

10.1.2. Determinar quando cabível, as modificações consideradas necessárias à perfeita execução do contrato e a 
tutelar o interesse público; 

10.1.3. Exigir a qualquer tempo, substituição de componentes da equipe técnica e demais colaboradores da 

CONTRATADA, com o escopo de tutelar o interesse público; 

10.1.4. Intervir na prestação do serviço nos casos previstos em lei e na forma deste contrato visando proteger o 
interesse público; 

10.1.5. Nomear comissão ou designar servidor para promover a fiscalização nos termos do prescrito no artigo 67, da 
Lei nº 8.666/93; 

10.1.6. Expedir determinações ao contratado para que corrija eventuais defeitos e problemas constatados, bem como 
os atrasos no cronograma de execução; 

10.1.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a serem solicitados pela CONTRATADA; 

10.1.8. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste contrato; 

10.1.9. Conferir, vistoriar e aprovar os serviços entregues pela CONTRATADA; 

10.1.10. Proceder as medições parciais e final para o pagamento ou avaliar as medições e faturas apresentadas pela 
CONTRATADA; 

10.1.11. Elaborar Termo de Recebimento Provisório, quando for o caso, e o Termo de Recebimento Definitivo dos 

serviços prestados.  

10.1.12. A CONTRATANTE poderá exigir o afastamento de qualquer empregado cuja atuação e permanência no 
serviço prejudique a execução do objeto, ou cujo comportamento seja julgado inconveniente, sem que fique obrigada 
a declarar os motivos desta decisão. 

10.2. São obrigações da CONTRATADA:  

10.2.1. Responder pela solidez, segurança e perfeição do objeto executado, mesmo após a emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo, durante o prazo irredutível de cinco anos, conforme prevê art. 618 da Lei nº 10.406/2002. 

10.2.2. Assumir integral responsabilidade por danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes dos 
serviços ora contratados inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando a 
CONTRATANTE de qualquer reclamação resultante de atos de seus prepostos ou pessoa física ou jurídica empregada 
ou ajustada na execução dos serviços. 

10.2.3. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE, no local de execução do objeto para representá-la durante a 
execução. 

10.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste 
contrato ou parte dele, se forem verificados vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais 
empregados. 

10.2.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 
acompanhamento da CONTRATANTE. 

10.2.6. A arcar com a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes 
da execução deste contrato. 

10.2.7. Pagar os ensaios, testes e demais provas, exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto 
deste contrato. 

10.2.8. Deter o ônus pela solidez e segurança do objeto deste contrato, assim como pela responsabilidade ético-
profissional de sua perfeita execução, dentro dos limites estabelecidos pela lei, mesmo após o seu recebimento 
provisório ou definitivo. 

10.2.9. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório. 

10.2.10. É de total responsabilidade da CONTRATADA, a observância das normas relativas à Segurança e Medicina 
do Trabalho, que deverão estar em efetivo funcionamento, durante a execução do objeto deste contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE 

11. Neste contrato, são conferidas à CONTRATANTE as prerrogativas de: 
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11.1. Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos 
da CONTRATADA. 

11.2. Rescindi-lo, unilateralmente, nas hipóteses da declaração de nulidade do Contrato. 

11.3. Fiscalizar a sua execução, diretamente, por preposto ou através de entidade conveniada ou CONTRATADA. 

11.4. Aplicar as penalidades previstas pela inexecução total ou parcial do ajustado. 

11.5. Ocupar, provisoriamente, bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao seu objeto, visando acautelar a 
apuração administrativa de faltas contratuais, praticadas pela CONTRATADA, bem como na hipótese de rescisão. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. As sanções administrativas abaixo descritas, aplicáveis durante o certame licitatório e vigência do contrato, 
estão em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.  

12.2. Se no decorrer da execução do objeto do presente instrumento, ficar comprovada a existência de qualquer 
irregularidade ou ocorrer inadimplemento parcial ou total pelo qual possa ser responsabilizada a CONTRATADA, esta, 
sem prejuízo das demais sanções previstas, poderá sofrer as seguintes penalidades:  

12.2.1. Advertência escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante e/ou 
CONTRATADA;  

12.2.2. Multa, pela inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sendo graduada 
de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites:  

a) 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação, devidamente atualizado, sem prejuízo das 
demais cominações aplicáveis, na recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, após 

regularmente convocada, caracterizando inexecução total das obrigações acordadas;  

b) 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação, nos casos de anulação do contrato por culpa 
da CONTRATADA.  

c) 0,33% (trinta e três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da etapa do serviço 
não realizado;  

d) 0,66% (sessenta e seis décimos por cento) sobre o valor da etapa do serviço não realizado, por cada dia 
subsequente ao trigésimo;  

e) Multa de R$ 50,00 (cinqüenta reais), por hora de atraso injustificado no atendimento dentro do prazo de três 
horas a ocorrências de emergência; 

f) Multa de R$ 5,00 (cinco reais), por dia de atraso injustificado, por não atendimento do prazo contratual de 

48h para atendimento a reclamações de lâmpada apagada, contadas a partir do recebimento da 
notificação/solicitação. 

g) Multa de R$ 5,00 (cinco reais), por dia de atraso injustificado, por não atendimento do prazo contratual de 

24 h para atendimento a reclamações de três ou mais lâmpadas em seqüência apagadas, contadas a partir do 
recebimento da notificação/solicitação. 

h) Multa por não atendimento ao Índice de Falha, como definido no ANEXO I – Termo de Referência, segundo os 
seguintes critérios: 

  h.1.) Caso, num determinado mês, este índice superar o estabelecido no contrato, a empresa será advertida; 

  h.2.) Se, no mês seguinte, este índice resultar num valor inferior ao estabelecido, não haverá aplicação de 
penalidade; caso for superior será aplicada multa de 5%(cinco por cento) sobre o valor da medição dos serviços 
de manutenção do mês. 

  h.3.) Caso no mês seguinte não for atingida a meta estipulada para o índice de falha, além da multa de 5% 
(cinco por cento) a Contratada deverá reforçar seu plantão com mais equipes, conforme for determinado pela 
Fiscalização. 

12.2.2.1. A multa, não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções 
previstas na lei;  

12.2.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia da CONTRATADA 
faltoso;  

12.2.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a CONTRATADA responderá 
pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for 
o caso, cobrada judicialmente;  

12.2.2.4. Á Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA o 
valor de qualquer multa porventura imposta, ou, ainda, se for o caso, cobrar judicialmente; 
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12.2.2.5. As multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da 
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.  

12.2.3. Suspensão, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, ficando impedida de licitar e contratar 
com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e suspenso do Cadastro de Fornecedores do Município de Itapoá, 
pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de:  

a) Deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que cumpria os requisitos de 
habilitação;  

b) Apresentar documentação falsa para participar no certame, conforme registro em ata, ou demonstrado em 
procedimento administrativo, mesmo que posterior ao encerramento do certame;  

c) Retardar a execução do certame por conduta reprovável da licitante, registrado em ata;  

d) Não manter a proposta após a adjudicação;  

e) Comportar-se de modo inidôneo durante a realização do certame, registrado em ata;  

f) Cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame;  

g) Fraudar a execução do contrato;  

h) Descumprir as obrigações decorrentes do contrato.  

12.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a Prefeitura 
Municipal de Itapoá, que será concedida quando a CONTRATADA ressarci-la pelos prejuízos resultantes da infração e 
depois de decorridos 2 (dois) anos no caso de aplicação de suspensão.  

12.3. Na aplicação das penalidades previstas neste instrumento a Administração considerará, motivadamente, a 

gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou CONTRATADA, graduando-as e podendo 
deixar de aplicá-las, se admitidas justificativas da licitante ou CONTRATADA, nos termos do que dispõe o art. 87, 
caput, da Lei Federal nº 8.666/93.  

12.4. As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da empresa.  

12.5. A recusa do adjudicatório em assinar o contrato no prazo estabelecido o impede de participar de novas licitações 
pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses junto a este Município, sem prejuízo das penalidades previstas em Lei.  

12.6. O contrato poderá ser rescindido, unilateralmente, atendida a conveniência administrativa.  

12.7. A critério do Município de Itapoá caberá rescisão do contrato, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial quando a CONTRATADA: 

a) Não cumprir quaisquer das obrigações contratuais, ou;  

b) Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização do Município, ou;  

c) Incidir em outros motivos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

13. Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas: 

13.1. Unilateralmente, pela CONTRATANTE: 

13.1.1. Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação aos seus objetivos; 

13.1.2. Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa 
de seu objeto. 

13.2. Por acordo das partes: 

13.2.1. Quando conveniente à substituição da garantia de execução; 

13.2.2. Quando necessária à modificação do regime de execução do seu objeto, em face da verificação técnica da 
inaplicabilidade dos termos contratuais originais; 

13.2.3. Quando necessário à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, 
mantido o valor inicial atualizado. 

13.2.4. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a 
retribuição da administração para a justa remuneração do serviço, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial do contrato conforme Cláusula Nona do respectivo Contrato. 

13.2.4.1. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 
disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços 
contratados, implicarão na revisão deste para mais ou para menos, conforme o caso. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DOS SEGUROS 

14.1. A CONTRATADA é responsável pelos seguros de seu pessoal, das instalações de serviços colocadas à sua 
disposição e de todos os equipamentos/materiais, veículos que utilizar na execução dos serviços previstos neste 
contrato. 

14.2. A cobertura de seguro previsto neste contrato não exclui ou diminui, em nenhum caso, as obrigações e 
responsabilidade da CONTRATADA, assumida em razão do contrato ou por força de Lei, ficando a CONTRATADA 
plenamente responsável, pois quaisquer perdas e danos não cobertos por seguro. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA RESCISÃO CONTRATUAL 

15. O presente Contrato poderá ser rescindido: 

15.1. De forma amigável, por acordo entre as partes, desde que haja autorização escrita e fundamentada do 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos e conveniência para o município. 

15.2. Por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, desde que motivado, assegurado o contraditório e ampla 
defesa, precedido de autorização escrita e fundamentada do Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos e com 
base nos seguintes motivos: 

15.2.1. O não cumprimento pela CONTRATADA de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

15.2.2. O cumprimento irregular pela CONTRATADA de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

15.2.3. A lentidão da CONTRATADA no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade 
da conclusão da obra nos prazos estipulados; 

15.2.4. O atraso injustificado da CONTRATADA no início das obras; 

15.2.5. A paralisação pela CONTRATADA da obra, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 

15.2.6. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação de CONTRATADA com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidos no edital e neste contrato; 

15.2.7. O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares do servidor designado para acompanhar 
e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

15.2.8. O cometimento reiterado pela CONTRATADA de faltas na sua execução, anotadas pelo servidor designado 
pela CONTRATANTE; 

15.2.9. A decretação de falência da CONTRATADA; 

15.2.10. A dissolução da CONTRATADA; 

15.2.11. A alteração social, a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a 
execução deste contrato; 

15.2.12. Razões de interesse público, invocadas pela CONTRATANTE, de alta relevância a amplo conhecimento, 
justificada e determinada pelo Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos e exaradas no processo administrativo 
a que se refere este contrato; 

15.2.13. A ocorrência, invocada pela CONTRATANTE, de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada 
e impeditiva da execução deste contrato. 

15.3. A rescisão com fundamento no item anterior acarreta as seguintes consequências, sem prejuízos de outras, 
previstas na Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, atualizada pelas Leis nºs 8883/94 e 9648/98. 

15.3.1. Assunção imediata pela CONTRATANTE do objeto deste contrato, no estado em que se encontrar, por ato 
próprio da CONTRATANTE e execução direta ou indireta; 

15.3.2. Ocupação e utilização pela CONTRATANTE do local, instalações, equipamentos, material e pessoal 
empregados, precedida de autorização do Prefeito, podendo a CONTRATANTE dar continuidades à execução direta 
ou indiretamente; 

15.3.3. Saque pela CONTRATANTE dos valores retidos em caução, bem como dos seus acréscimos, para 
ressarcimento de eventuais prejuízos e despesas havidas com a rescisão. 

15.4. Por ato da CONTRATADA, desde que não tenha concorrido para a rescisão, garantido o contraditório e ampla 
defesa, quando a CONTRATANTE: 

15.4.1. Não cumprir cláusulas deste contrato; 

15.4.2. Cumprir irregularmente cláusulas contratuais; 

15.4.3. Suprimir parte do objeto que acarrete modificação do valor inicial atualizado, superior a 25% (vinte e cinco 
por cento); 
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15.4.4. Suspender a execução do objeto, por ordem escrita do Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, por 
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem, guerra 
ou ainda, repetir suspensão que totalizem o mesmo prazo; 

15.4.5. Atrasar por mais de 90 (noventa) dias os pagamentos devidos relativos ao objeto ou as parcelas deste, já 
recebidos ou executados salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem ou guerra, ficando 
assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até ser 
normalizada a situação; 

15.4.6. Não liberar a área, o local ou objeto para a execução do contrato, nos prazos pactuados, bem como as fontes 

naturais de materiais específicos no projeto; 

15.4.7. Alegar a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada e que impeça a execução deste 
contrato; 

15.4.8. Alegar razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados pelo 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos; 

15.5. Fundamentada a rescisão em um dos itens 15.4.3. a 15.4.8 deste contrato e desde que não haja culpa da 
CONTRATADA, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito 
a: 

15.5.1. Devolução das importâncias retidas a título de caução; 

15.5.2. Pagamento devido pelo que já estiver executado do objeto contratual até a data da rescisão; 

15.5.3. Pagamento do custo da desmobilização, mediante a efetiva comprovação. 

15.6. A CONTRATANTE rejeitará no todo ou em parte, o objeto ou parcela dele, cuja execução tenha sido realizada 

em desacordo com este contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO 
 

16.1. A declaração de nulidade deste contrato opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que este, 
ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 
16.2. A nulidade não exonera a CONTRATANTE do dever de indenizar a CONTRATADA pelo que esta houver 
executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos, regularmente comprovados, contanto que não 
lhe sejam imputáveis, cabendo à CONTRATANTE promover a responsabilidade de quem deu causa à nulidade. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
18.1. Para garantia da fiel execução dos compromissos assumidos no presente contrato a CONTRATADA concorda que 
seja depositado a título de caução à importância equivalente a 2,5% (dois e meio por cento) do valor do mesmo, 
através da seguinte modalidade:____________________. 
18.2. O total retido só será restituído à CONTRATADA depois de liquidados os compromissos que assume neste 
contrato e obtido Termo de Recebimento Definitivo. 

18.3. A caução será liberada até 15 (quinze) dias após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, devidamente 
corrigida. 
18.4. A CONTRATADA estará sujeita a perda da caução, se na execução do objeto, descumprir a proposta, este 
contrato e seus anexos. 
18.5. Na hipótese de a CONTRATADA deixar de cumprir qualquer compromisso fica a CONTRATANTE autorizada a 
sacar em seu favor, total ou parcialmente, os valores depositados a título de caução. 
 

CLAUSULA DÉCIMA NONA: DA FISCALIZAÇÃO 

19.1. O recebimento, a aceitação e a fiscalização do objeto deste contrato serão realizados pela Secretaria de 

Planejamento e Urbanismo/Secretaria de Obras e Serviços Públicos através da arquiteta responsável, a Sra. 

REINILDA FIORESE, portador do CNPF/MF: 462.618.939-34 e C.I. RG nº 3.095.096-8 SSP/PR, matricula nº624605, 

e pelo Secretário de Obras e Serviços Públicos, Sr. WANTUIL JOSÉ DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador do 

CNPF/MF nº 447.780.239-00 e CI.RG n° 3390340-SSP/PR, ou pessoa designada pelo CONTRATANTE, sendo a 

mesma realizada, individual ou conjuntamente, para todos os efeitos, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.  

19.1.1. Quaisquer ordem de execução dos serviços competentes aos itens 2 e 3 previsto na cláusula 2.1., só serão 
liberadas e pagas se conterem expressamente a autorização do Prefeito Municipal, Sr. Marlon Roberto Neuber. 

19.1.2. As medições dos demais serviços efetivamente realizados, serão realizadas entre os dias primeiro e último de 
cada mês, com exceção da  2 e 3 da clausula nº2.1. que poderão ser fracionadas pela Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos conforme autorização expressa contida na cláusula 19.1.1, devendo constar da folha de medição o 
período efetivo da realização dos serviços; 
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19.2. A verificação e a confirmação da efetiva realização dos serviços contratados serão feitas mediante registro pelo 
MUNICÍPIO em boletim de inspeção de serviços, com ciência da contratada, elaborado pelo fiscal de contrato, que 
identificará, quando for o caso, para efeito de glosa de faturas, as irregularidades cometidas durante a execução dos 
serviços. 

19.3. Caso o objeto recebido não atenda as especificações estipuladas neste Contrato e no respectivo processo 
licitatório, ou ainda, não atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, o órgão responsável pelo recebimento 
expedirá ofício à CONTRATADA, comunicando e justificando as razões da recusa e ainda notificando-a a sanar o 
problema no prazo máximo de 03 (três) dias corridos, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.  

19.4. Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha sido sanado o problema, o órgão solicitante dará 
ciência à Procuradoria Jurídica Municipal, através de Comunicação Interna – C.I, a fim de que se proceda a devida 
instauração procedimental, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e alterações, para aplicação das 
penalidades previstas neste edital e no presente contrato. 

19.5. A fiscalização por parte do município não exime a contratada de sua responsabilidade quanto à perfeita 
execução dos serviços e a observância a todos os preceitos de boa técnica. 

19.6. Toda comunicação entre a contratada e o município relacionada com os serviços deverá ser feita por escrito aos 
gerentes do contrato. 

19.7. Cumprido o objetivo do contrato, os serviços serão recebidos definitivamente, pela área gestora do contrato, 
mediante termo circunstanciado (termo de recebimento) assinado pelas partes, após decurso do prazo de observação 
ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69, 
combinado com o inciso I, artigo 73 da lei no 8666/93.    

19.8. A fiscalização deverá impreterivelmente anexar aos autos o processo licitatório cópias integrais das ordens de 
execuções, medições dos serviços que contemplem aos itens 2 e 3 previsto na cláusula 2.1, deste contrato.  

19.9. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos através do fiscal do contrato ao emitir a ordem de serviço deverá 
encaminhar impreterivelmente ao Setor de Licitações e Contratos planilhas dando conta do objeto (luminárias) que 
serão instaladas ou substituídas, que deverá conter: 

1. Nome do requerente 

2. Número de Protocolo de solicitação do requerente;  

3. Número da rua que será colocado e a quantidade colocada; 

4. Nome da Rua por extenso se houver; 

5. Cada Rua deverá conter a quantidade de luminária que será instalada;  

6. Bairro, balneário, localidade dentro do Município de Itapoá aonde foi instalada a luminária;   
 

19.10 Este relatório em forma de planilha impressa deverá ser datado e devidamente assinada pelo fiscal de contrato 
juntamente com acompanhamento da engenharia do Município.  

19.11. Após os projetos aprovados pela Celesc Distribuição S.A., e recebida e aceita pelo fiscal do contrato os projetos 
deverão ser entregues uma cópia ao processo licitatório impreterivelmente. 

19.12. Os itens que contem as cláusulas 19.9 a 19.12, poderá se apresentando através de relatórios impressos pelo 
sistema  sob Item nº5.3. SOFTWARE DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO previsto no TERMO DE REFERÊNCIA, parte 
integrante desse contrato.   
 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES 

20.1. Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos as normas da Lei nº 8.666, de 21.06.93, atualizada 
pelas Leis nºs 8.883 de 08.06.94 e 9.648 de 27.05.98, os preceitos de direito público, os princípios da teoria geral dos 
contratos e as disposições de direito privado. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DO FORO 

21.1. Para dirimir questões decorrentes deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Itapoá, com renuncia 

expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente juntamente com as testemunhas nominadas. 
                       

 Itapoá, ______de ____________ 2019. 
 

CONTRATANTE 
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC 
WANTUIL JOSÉ DE OLIVEIRA 

CONTRATADA 



 

Prefeitura Municipal de Itapoá / SC 
Secretaria de Administração – Setor de Licitações e Contratos 
Rua Mariana Michels Borges (960), nº 201 - Itapema do Norte - 89249-000 - Itapoá - CNPJ 81.140.303/0001-01 
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SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
 
Fiscais do Contrato: 
 
REINILDA FIORESE  
ARQUITETO E URBANISTA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 
 

 

Testemunhas: 

 
NOME:                                                                             
CNPF/MF: 

 

 
NOME:                                                                             
CNPF/MF:  
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ANEXO VIII  - DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA CAUÇÃO 

 
Ao Edital de Concorrência nº03/2018 /SMA/SLC/2018 
 
 
Razão Social da Empresa: 
CNPJ: 

Endereço: 
 
 

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa [NOME DA 
EMPRESA] caso se logre vencedora da presente licitação apresentará seguro-garantia no valor equivalente a 2,5% 
(dois e meio por cento) do total do contrato. 

 
 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 
 
 

Itapoá, __ de___________ de 2019. 
 
 

 
 

 
 
 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do proponente local da empresa 
licitante. 
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ANEXO IX  - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

 
 
 

 
 

DECLARAÇÃO 
 

 
A EMPRESA______________ ,  inscrita  no CGC/CNPJ nº_____________    por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr(a)_____________ , portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do  CPF 
Nº____________, declaro para os devidos fins que colocaremos as máquinas e equipamentos abaixo relacionada a 
disposição para a execução dos serviços descritos no presente processo licitatório: 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Itapoá ___, de _________2019. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assinatura, Nome, Cargo e Função 

(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa) 


