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MUNICIPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO no 
030/2013- EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n.0 014/2013-PMNC. 

Às 15h00min (quinze) Horas do dia 05 (cinco) de Julho do ano de dois mil e 
Treze, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, com sede à Rua 
Bahia, 85, reuniram-se os membros da Comissão Municipal de Licitações, nomeados pela 
Portaria n.0 001 /2013, para darem abertura e julgamento do Edital de Pregão retro, para 
Contratação de Empresa para Prestação de Serviços técnicos especializados, para 
restituição de valores de contas de energia elétrica cobradas indevidamente, conforme 
especificação em edital. 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que nenhuma empresa compareceu até 
o horário determinado, interessada em participar do certame. 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ata que 
após lida e aprovada vai assinada pelos presentes. 

Nova Cantu, Paraná, 05 de Julho de 2.013 . 

Eleani Maria de Andrade - Presidente_·...::.t"~==-><e..>.ov,:::::::>.o<~cg::LL=-.;..=..J_,_ _ ____ _ 

Sueli de Fátima Mello - Membro ____ -+)\ ___ \-61 __ ~-------
Eliane Ferrareto da Silva - Membro -~-==· -~....:::....:=--~+-=·~L)DU-=-----------

. ' 

Rua Bahia, S/N°- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 
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PREFEITURA ESTADO DO PMUNIC,IPAL DE NO 
CNPJ no 77.
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##ATO AVI~Ô CEP 87.330-000 
03012013 DE LICITAÇÃO_ p PREGÃO na ti ROCESSO LICIT . 
##TEX oimn"m' P~<ocl•l o' O 14 A TO RIO o• 

técnicos esp .o: Contratação de E /2013- PMNC 
. ectahzad mpres restituição d ' os com vist a para presta mdevidarn os valores das as a auferir adtn· . ção de serviços 

. . ente c fi contas d mtstrati 
olt•m" 60 (< , oo omo R«olo ã ' '""'' ' oi~ . "m<ot< ' 
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ISSN 1677-7069 

SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA C0:-1-
FORME CONTRATO DE. REPASSE N" 0312190-
91/2009/MTURICA!XNM INISTERIO DO TURISMO. A Licitaçüo 
.scr.i Menor Preço (Global). 

Obs. O Edital c dcrnais documcnlos pcnincntcs ã prescnle 
Licit;tção. em apreço podcrJo ser cx:lminarJo~ c fomccidos mediante a 
apre.s~ntaçào do recibo de RS 5,00 (cinco reais) no e nde reço ;tcim:'l. 
menç10nado. conf0m1e o § 5". Do Artigo 32 da Lei Fedcl'31 n." 
8.666/93, de segunda a scxt:~-feira nos hor:irios das 9:00 tl.s li :00 
horas c d..1s 13:00 às 17:00 horas ou atnvês do acesso à pa~ina 
W\\-W.faxinnl.pr.gov.br. 

Fax i n~ll-J•R. JQ d<; junho de 2013. 
ADILSON JOSE SILVA LINO 

Prefei(o 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

AVISO DE LICITAÇÃO 
COXVITE :>' 6/2013 

Objeto Contrat;'tÇ;lo de empresa especializada pam Readequoçào e 
C:lSca\h:J.mento de Estrada Vicinal. trecho de 5 Km. situuda n:J. co
munidade de Río Bonito - Guamiranga, referente ao Contrato 
03 7360611 S. Critério de Julgamento: Mcn,or Preço Global. Abc-rturJ c 
Julgamento das Propostas: 27/0612013- As 09h30min. Local de En
trega: Prc:fcitur:' Municipal de Guamirang:J., na Rua Diogo Emanuel 
de Almeida, nu 234 - Guamirong~. Melhores infonmações. bem como 
cópia integral t.lo Edit:ll c ;~nexos, os interessados obtcr-Jo na :-;cdc ~.1:1 
Prefeiturn M\micip::~ l de Gu:un iranga, pelo Te\. (42) 3438- t 148, ou 
t>elo e m:lil: licitaçào@gu:unir:Jng::~.pr.go,·.bl' 
Gu::~.mir:a.ng<~, 18 de junho de 2013. 

GILMARA BOBATO 
Chefe 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA 
COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 

DE GUARAPUAVA - SURG 

_ AVISO DF. LICITAÇÃO 
PREGAO PRESEI'CIAL :-1' 54/2013 - SRP 

A companhia d~ serviços de urbanizaçüo de Guorapuava -
SURG, ntr.1vés do $CU dtrcto .administrativo, toma publico que, rea
lizara a licitação a seguir: MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL 
N' 05412013. DATA: 0110712013. HORARIO: 13h30on. OBJETO: 
Contr;ltaçi.io de cmprtsa c::.pccial izud::~ no rnmo p:ll':l ;l.(]ministrJçJo, 
gct-encimnento e fornecimento de documentos de legitirn:1ção (cartões 
eletrônicos magnéticos oriundos de tecnolo&in ndequada) <le va le
::alimentaç:lo destin:1dos a nproximo.damente 460 funcionários ::ttivm;: 
da Cia. d<.: Serviços de urbomiznç!\9 de Gunrapuava, por um pcriodo 
de IZ meses. TIPO DE LICITAÇAO: MENOR PREÇO. SUPORTE 
LEGAL: lei Fcdcr.tl n." 10 .520/02, Decreto Fcdcmt n! 5.45012005, 
Lei n." Fcdcr~ll S.666/93 c suas altcrJçôcs po:acriorcs c Decreto Mu
nicipal n.• 1168/2006: LOCAL: SURG, loc:~.\iz;ll.l:!. em Gu;u:lpu:tv:l
Par:m~: INFORMAÇÕES: fone (42) 3630- 0500. de seg\mda a ~extn
leira d>S 09h00 os 171100: AQUISIÇÃO DO EDITAL: cópia. me
diante recolhimento de t:lX:l no valor de R$50,00 ou gro.tuit:uncnte, 
por meio eletrônico, atr.tvês dt> so l icit::~.çüo via c-mail - juridi
co@surg.com.br. Para rodas ;15 re ferências de tempo scrã observado o 
horário de Drasíli~ (DF). 

Gu::ar~1ruova. 14 de junho de 2013. 
fERNANDO DAMIANI 
Diretor 1\dministr:Jiivo 

PREFEITURA MUNICfPAL DE IRETAMA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS :-1' 1112013 

Procedimento Licitatôrio n! 141/20 13 
O Munic ípio de lrctruna-PR. Estado do P:n';Ln:i com fun

damento n;1 Lei Feder.~ I n,. 10.520, tlc 17 de julho de :!002. r~plicaml o~ 
:;:c subsidi:lriamcntc. no que couberem. ~1s dü:posiçõcs d:t Lei Fct..kr.ll 
n~ &.666, de 21 de JUnho de 191.}), com :t!ter<~ções posteriores. e 
demJis nonnas regulamemares aplidxeis :i es~c ie. comunica que 
rcaliz:ml licitaç:lo confom1c as seguintes cspccitic.-çõcs: OBJETO: 
Conrr.nação de empresa cspccíulizada para construção de uma am
pliação de galpão par F. de M:travalha c Cavacos, com .lrea de 225,00 
m2. cstr.~da pan Agu:1 da Anta. lotes 130114i iS/·RA, B;~irro Es
pl :m:~.d:~, eonfom1e p1·ojetus. memorial descritivo, pl::~.ni lha, orç:amen
toiria c cronogmma físico financeiro. parte:;: intcgr.mtcs deste edita l. 
DATA DE ABERTURA: 08 de Julho de 2013 às 09:00 horns. C RI
TERIO DE ,JULGAMENTO: Menor Preço Global Por Empreit:lda .. 
VALOR MAXIMO GLOBAL : RS 29.997,98 (Vinte Nove Mil, No
vecentos c Noventa c S<:tc R...:ais c Noventa c Oito Centavos). lN
FORu\1AÇÕES: A Pasta Técnica, com o imciro teor do Edital e seus 
respectivos modelos, adendos c ::~nexos. podcr:i ser cx:uninndn no 
endereço aci m::a indicad~l a panir do di:~ 12 de Junho de 20 13, no 
horário comercial c ::cr.í fornecida. mcdi:~ntc a :tprc:;cnhlç:Io t..lo recibo 
d~: p:-.gamcnto no valor de RS 20.00 (Vinte Re:~is) . Ko Caso de 
empresa com sede foro do Município de lretama. a Pasw Técnica. 
podcr:i ser adquirida a.tr~lVés do correio, mcdi:tntc o depósito do valor 
supracitado à eont:J. 11 "7777-1 do B:mco do Brasil - P:tr:UI:i ~ Bmsil. 
Qu::~ndo da Solicitação da mcsnm. a empresa dcvcd :mcxar o com-
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provante do depósito efetu::.do. lnfom1açôcs. adicion:1is . dú1.ridas e 
pedidos dc esclarecimentos dcvcr.io ser dirigidos :i Comisstio de Li
cit:tçao no endereço acima. mencionado - Telefone 44- 3573 1536 -
"c-maíl " licitaçooin::tama@gmai l.com 

lrcta m:L·PR, 18 de Junho J c 20 13. 
AFIF! EL BITAR SAAB 

Pref~ita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA 

~VISO DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL N' 21/2013 

Processo Administrativo 043113 MENOR PREÇO POR ITEM 
OBJETO: ContrataçJo de empresa p:na aquisição ele equipamenttJS de 
informática, clctro clclrõnicos, cquipnmcntos de cozmha indusrri al c 
relógios. pontos p3ro o CRAS. ::~dquiritlos com rc:cu~o:s do IGD -
SUAS. c demais dcpanamcntos n serem com recursos livres do Mu
nicípio de Joaquim T:ivora/PR. confonnc descritos no Anexo OI -
Tenl'Lo de Refer~ncia do pre:<:ente Edital. OATN HORÁRtO DA EN· 
TREGA DO~ ENVELOPES: 05/0712013 d" 08h00min is 08h29min. 
DATNHORARIO DA ABERTURA E JULGAMENTO, 05/0712013 
às 08h30min. LOCAL DA ABERTURA: Ruo Miguel Dios, 226, 
Estado do P:mm:i. Obs.: A documentação completa do Edital dcvcrâ 
ser t·etirad:~ no endereço :1cimn mencionado, no hor:irio comercial dilS 
OShOOmin às 11 h30miu L! das 13h00min as 17h00min. 

Joaquim TãvOI"J., l S de junho de 2013. 
GELSON MANS UR Ni\SSAR 

Prefeito 

DANII!LE DE OLIVEIRA NABARRO 
Pr..:godr:t 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA 

_ AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL N' 40/2013 - SRP 

OOJETO: aquisiç:io de tambores de cmu!s5o asf:ilrka. 
PRAZO DE ENTREGA: En\'elopes - proposto e documentação; uté 
a5 .14:00 hor<J.S do ~ia OS de julho de 2013 
INICIO DA SESSAO DE DISPUTA: às 14:00 hor:ts do dia 08 de 
julho de 20)3 
VALOR MAXIMO ADM ITIDO: R$71.614.50(sctcnta e um mil seis
cento:;: e qu::atort.e reais e cinquenta centa\·os). 
O Edital p?<~crá ser rcqui:;itado n::. Seção de Licitações d.- Prcfcituro.~ 
deste Muntcipio. de segu ndt~ :l s,ext::~ -fcirn, d::~s 9:00 â.~ 1 2 ~00 c d:J.s 
13:30 às 17:00 hor.1s na Rua 8.-rJo do Rio Brnnco 1709 (Fundos). ou 
pelo sitc: www. l:tpa.pr.gov.br. 

PREGAO PRESENCIAL N' <112013- SRP 

OBJETO: ::.quisiç;io de nmcriais e létricos c ferramentas. 
PRAZO DE ENTREGA: En,·elopes - propost:l c documentaçi'io : até 
as .09:30 hor.ts do ~ia 09 de julho t!c 2013 
INICIO DA SESSAO DE DISPUTA: ;_, 09:30 horo< do úia 09 de 
julho de 20!3 
VALOR MAXIMO ADMITJDO: R$1.160.819.56(hum milhão cento 
e sessenta mi l oitocenLos e dezenove reais e cinquentn e sei~ cen
tavos). 
O Edital podcr.i s.c.r requisitado na Seção de Licitações d::J Prcfeitur.l 
desle Município, de segunda à sexu-feírll, das 9:00 âs 12:00 e das 
13:30 às 17:00 horas na Rua Barão do Rio Branco 1709 (Fundos), ou 
pelo sitc: www.lapa.pr.gov.br. 

Lap~. 19 de junho de 2013 
REGINA MARIA BRUNATTO 

Pregoeir:~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 

AVISOS DF. LICITAÇ.~O 
PREGÕES PRESENCIAIS{-) 

Comunic;~mo~ :10~ inlcre~:::ados qttc se encontr.un abertas as 
licitações :l seguir: 

Rcpub li caç~o do Pregão PrcscnCI:J.I nf PGISMGP-0009120 13 
Registro de Preços para o eventun l fomecimento e instalação de 
divisórias. 

Rcpublicaç::lo do Prcgno Presenc ial n! PG/SMGP-026512012 
Registro de: Preços par.a a cvcmual aquisição de mud.1s de horr:J.lips 
c adubo org5nico 3nim::a I( esterco). 

RepublieaçUo do Pregao Presenci:J.I n! PG/SMGP-0295/2012 
- Aqui siç:üo de dcsfLbrilildorcs c eletrodos. O(s} Ed ital (is) poderá (ao) 
$:Cr obtido (s) .-traves do site wwwl.londrin:~.pr.gov.br. Quai~qucr in
fom1nções nccess.5.rins pelo telefone (43) 3372-4953 ou aind:J. pelo e
mail: licita@londrina.pq;ov.br. 

Londrinp.. 19 de junho de 2013. 
ROGERIO CARLOS DIAS 

Sccn:t~irio 

('' ) Rcpublicados por terem saidu, no DOU U~.: 17/01/2013. 
30/10/2012, 3 1112/2012. Seção 3. p:Í~$. 12. 210 e 251. respecti
vamente, com incorreções nos originais. 

N' 117, quinta-feira, 20 de junho de 2013 

PREGÃO PRESE:-ICIAL N' PG-SMGP-008412013 

Comuni camos aos interessados que se cnconrro(m) .:~bcna(s) 
a(s) licitação(õcs) a seguir: PREGÃO PRESENCIAL N' PG-SMGP-
0084/20 13 - Rcl?istro de Preços pnra :1 cvenl\a>tl aquisição de com
bustível. PREGAO PRESENCIAL N' PG-SMGP-0087/201 3 - Re
gistro de Preços par.~ o eventual oquisição de mo.tcri:~.l de consumo 
odontológico. PREGÃO PRESENCIAL N' PG-SMGP-0088/2013 -
Registro de Preços partt J eventual aquisiç:1o de açúcar de miU1o. 
PREGÃO ELETRÕN!CO N' PG· SMGP-008912013 - Aqui<iç5o de 
centrifuga p::ar::a n realizoção de ex::~.mes laborntorüüs do CI!l\.lT'RO
LAB. PREGÃO PRESENCIAL N' PG-SMGP-009(12013 -RegiStro 
de.- Preços par.~ .- ~;vcnrual <tqui siç:1o de bloquc::~dor solar. PREGÃO 
PRESENCIAL N' PG-SMGP-009312013- Registro de Preços parn a 
evcntu:Jl ;~quisiç:1o de pedrisco. :LTci:~ c tijolo. TOMADA DE PRE
ÇOS N! TP·SMGP-000412013 - Exeeuç:lo de ObrJ. d;~ Bibliotec;1 no 
Cenlt\l ~e Culturn e L.Jzer da Re,giüo Sul d~ Londrina. PREGÃO 
ELETRONICO N! PG-SMGP-0095/2013 - Aquisiç5o de mmsfor
màdorcs pan cadeira odontológica. O(s) Edital (is) podcrJ (ao) ser 
obtido (s) :J.travCs do sitc wwwl.londrino..pr.gov.br. Quaisquer infor
mações necessárias [lClo telefone (43) 3372-4411 ou aindo pelo c
mail: licitn@londrin:l.pr.gov.br. 

Londrina, 19 de junho de 1013. 
ROGÉRIO CARILOS DIAS 

Secretário 

AVISO DE SUSPE:'><SÃO 
PREGÃO PRESEXC!AL N' PG/SMGP-000!12013 

Comunicamos ::~os inrcrcss:ldos que cstâ suspensa, por tempo 
in tlctermin.:~do, 11 :~bcnur:l do processo licitatório PREGÃO PRESEN
CIAL N~ PG/SMGP-0001 /2013- Registro de Preços p:ll':l :1 eventual 
:~quisiç:lo de m:~;terínl elétrico. As novas dnt:ls de entrega e :~bertura d.:~ 
documentação c propostas. sessão pública de l.:~nces, bem como al
terações, se porvemum vierem a ocorrer, serão disponibiliz:ldas no 
pm1::1l do munieipio no endereço eletrônico wwwl.londrina.pr.gov.br. 
Qu:1isquer infom1~1ções neee~súrias pelo tele fone (43) 3372-4412 ou 
aindn pelo e-mai l: licitn.@ londrin:tpr.gov.br. 

Londrina, 17 d.: junho de 2013. 
ROGÉRIO CARLOS DIAS 

Secretário 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARlLENA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESE:-ICIAL N' 17/201J 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N'. 0 17/2013 PROCES
SO ADMINISTRATIVO N' 01711013 
OBJETO: Aquisiç5o de gêneros :ttimenticios direto do produtor r\lr.ll. 
destin11dos il merendn escolar da.s Escolas Municipais do Municip10 
de Marilcna, Estado do P::~.rami.. 

AQUISIÇÃO DO EDITAL: integru do Edital :t partir de 19 de Junho 
de 2013 - de scgund:l :i scxta~fcira das 08:00 às 12:00 horos c das 
14:00 :as 17:00 horJs, desta data até 24 hor.t:-; antes da i.lata dcsignat.l>~ 
par:J ::sbertura dos em·elopes, na s::~.1a de licitações d::s Prefeiluro Mu
nicipal de M:~.rilen:~.-PR. 
LOCAL Sala de Licitações Prefeitura Municipal de M:~rilcna - PR. 
Rua Dante Pasqualctto, n". 855. Centro - Marilena - PR. 
Telefone: (44) 3448-1314 
E-mail: prefmar@brturbo.com.br ou marilena@prefpr.go,·.br 
ABERTURA DA SESSÃO: 04 de Julho de 2013 às !0:00 ilor:ts, na 
sala de licitações da Prefeitura Municip<~l de M::arilcna - PR. 

Marilcna-PR. 19 de junho d~ 2013, 
BRASILIO BOVIS 

Prefetlt,l 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAI\TU 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 14/2013 

PROCESSO L!C!TATÓRIO n" 03012013 
PREGÃO. na J'onna Presencial n" 014/2013- PMNC 
OBJETO: Contr:naç5o de Empresa para prestação de serviços têc
mcos especializados com vistas a auferir administr:ltivamcnte a rcs
ütuição dos valor~,~ d::tS contas de cncq::i:t elêtric:L cobradas indc
villnmcntc. confonnc Resolução n• 414/20 I O da ANEEL, nos ítltímos 
60 (sesscnt:l) meses. confom1e especificações em edilal. 
AB ERTURA: À pMtir das 15:00 (quinze) Hor:lS do DIA 05 de Julho 
de 2.013, na .sai:J de reuniões do P.:u;o Municip:~.l, em Nov;l Cantu, 
Põlraná. 

A Past:i com inteiro teor d!,) Edital, :~nexos c infonnaçõ c~ 
fl0der5o ser solicit:tdos na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
C ANTU - PARANÂ. j unto ôl Divisão de Licí!Jlçiio, no honirio <bs 
'1;00 às: 11 :00 Hs c das 14:00 às 17:00 Hs . Telefone/Fax: (44) 
15::!7 1363 • 3527·128 1- pnmcantu(a)ig .com.br 

Este documento pode ser verifl codo no endereço eletrõnico htlp:/lwww.in.l;O\'.br/lll.ttnôcicbde.hunl, 
pelo código OOOJ2013062000226 

Documento assinado digit.- lmcnlc confonnc MP n' 2.200-2 de 24/0812001, qu~.: institui :1 

lnfracsrrutura de Chaves Públic3S Br.lsileir:. - ICP-Brosil. 

~ 
J 
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Prefeitura Munlclpaf d~ Santa FE 

DECRETO tr 1(1r1.013 

D11p6e Mbro "gm.~o M 
~roo• d o AgoRt .. PoiMkCHI 
(S.cr.tJ"OII O d. OUUII 
_.rovtdl nello. 

0 Plle F EITO MUNICIPAl. DE SANTA , .E, .ESTADO DO 
PAR AN A., no uso 1:11 W.l tiLWCOU le9M 

DECRETA 
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Prtifeltura Municlpaf di! Santa Fé 
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Prl!kitura Municipal di! Santa Fé 

DECRETO N-1 l tl2.01l 
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classidiãrio 
r SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO 

DA LICENÇA DE OPERAÇAO 

A Empresa PEDREIRA INGÁ INOUSTRIA E COMê:RCIO LTDA, 
CNPJ n• 77.281.002J0001,.S. toma pUblico que ~ao IAP, 
a Renovaçlo da Lieença de OperJ,Ç~o. para receblmonto de 
rojo!tos orlndos do tr;atamonto do1 r oslduos sólido I urbanos, • 
sor lmplantad011 na Estrada S6o J"s6, KM 04, Gleba Rlbelrlo 
Plngulm, Município do Marlngj, Es tado do Pllran4. 

Maringj, 19 do junho de 2013. 
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I Mariópolis 

PREFEITURA MUNTCTPAL DE MARJÓPOLIS 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N' 34/2013 

AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO N" 269/2013- Tipo de Licitação: MENOR 
PREÇO GLOBAL- Data da realização: 2 de JULHO de 2013- Credenciamell-
lo c Entrega dos Envelopes: 15:40 horas às 15:50 boras -Abertura da 
Sessão: 16:00 horas- Local: Sala de Reuniões da Prefeitura Mu11icipal de 
Mariópolis- Rua Seis. n• 1030- Ce11lro- CEP: 85.525-000 - Mariópolis, Estado 
do Paraná. O Município de MariópolisiPR. neste ato represe11tado pelo Sr. Prefeito 
Municipal Mario Eduardo Lopes Paulck c pelo Pregoeiro Oficial da municipali
dade Francisco Valdomiro Bueno. que o prese11te instrumento subscrevem, toma 
publico que se encontra aberto. nesta unidade, cename licita tório na modalidade 
PREGÃO Presencial n•. 34/2013, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL- Processo 
n.• 269/2013. objetivando a implantação de Registro de Preços para a prestação de 
serviços de limpeza e lavagem de pista, pintura de ligação com emulsão asfáltica 
RR I C c aplicação de massa asfaltica (CBUQ) nas diversas ruas c estradas vicinais 
do município de Mariópolis, que será regida pela Lei Federal n.• I 0.52012002, 
Decreto Municipal n' 006/2008 de li de fevereiro de 2008, Lei complementar 
n' 123/2006, aplicando-se subsidiariamente. no que couberem. as disposições 
contidas na Lei Federal n.• 8.66611993, e demais nonnas regulamentares aplicá
veis à espécie. As propostas deverão obedecer às especificações estabelecidas por 
este instrumento convocatório c seus anexos. que dele fazem pane integrante. Os 
envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 
endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o 
credenciamento dos interessados que se apresentarem para pat1icipar do ccnamc. A 
sessão de processamento do Pregão será realizada na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal de Mariópolis- Rua Seis. 1030 -Centro-CEP: 85.525-000-Mariópolis. 
Estado do Paraná, iniciando-se no dia 2/07/2013 as 16:00 horas c será conduztda 
pelo Pregoeiro Oficial com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do 
processo em epÍb'fllfe. INFORMAÇÃO/EDITAL: O Edital de Pregão Presencial 
n' 34/2013 completo encontra-se a disposição dos interessados no Depanamcnto 
de Licitação do Paço Municipal - Rua Seis. I 030 - Centro- CEP: 85.525-000 -
Mariópolis, Estado do Paraná, no horário de expediente. de Segunda a Sexta-Feira 
entre as 08:00 ás li :30 c das 13:30 ás 17:30horas ou E-mail: francjsco bueno@ 
mariopolis.pr gov.br. Mariópolis/PR, 17 de junho de 2013 . Mario Eduardo Lopes 
Paulek - Prefeito MunicipaL 

R$ 240,00- 54136/2013 

I Morretes 

EDITAL 002/2013 
A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONVIDA A COMUNIDADE DE 
MORRETES PARA AUDIÊNCIA PUBLICA, OBJETIVO DE 
DEMONSTRAR E AVALIAR O CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS 
DO 1' QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL DE 2012. 
DATA: 03/07/2013 
LOCAL: CÃMARA MUNICIPAL DE MORRETES APÓS A SESSÃO 
ORDINÁRIA- A PARTIR DAS 19h00min. 
MORRETES, 14 DE JUNHO DE 2013. 
VERONILDO CÉSAR DE OLIVEIRA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

EXTRATO DE CONTRATO N~ 099/2013 
PREGÃO ELETRÔNICO N". 021/2013 
PROCEDIMENTO LICITA TÓRIO N' 065/2013 

R$ 72,00 - 54889/2013 

CONTRATADA: Empresa MASTER AUCTION COM. DE ELETRO
ELETRONICOS LTDA .. , CNPJ n• 05.046.360/0001-48 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES 
OBJETO: Aquisição de Ventiladores de Parede para atendimento ás 
Escolas da Rede Publíca MunicipaL 
VALOR TOTAL DO CONTRATO: de R$ 6.797,00 (Seis Mil, Setecentos 
e Noventa e Sete Reais). referente ao Lote 01. 
VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato terá inicio na data de sua 
assinatura, e findará ao término do período da Garantia dos produtos. 
DATA: 18/06/2013. 
HELDER TEÓFILO DOS SANTOS 
PREFEITO MUNICIPAL 

HOMOLOGAÇÃO DE TERMO ADITIVO 

RS 96,00 - 54963/2013 

Tendo em vista a conclusão chegada, referente o Aditivo de Valores nos 
CONTRATOS: N' 060/2013 de 25,00% correspondente ao valor de R$ 
21.427,80 (Vinte e Um Mil, Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Oitenta 
Centavos); e N' 061/2013 de 25%, correspondente ao valor de R$ 
30.672,00 (Trinta Mil, Seiscentos e Setenta e Dois Reais), referentes ao 
Pregão Presencial n' 00212013, de Contratação de Pessoa Jurídica para 
Prestação de Serviços de Transporte Escolar , no ãmbito Municipal e 
Rural por Vias não Pavimentadas, com veículos regulamentados e 
adaptados para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino 
para o período letivo de 2013, a fim de suprir as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação, após parecer Jurídico favorável , 
HOMOLOGO os referidos aditamentos em alteração do tempo com as 
Empresas: WILMAR SILVESTRE - ME- CNPJ n• 04.435.224/0001-87; 
e LILIANE MARQUES LEITE - ME - CNPJ no 10.580.293/0001-87; 
respectivamente, para assinaturas dos Termos de Contrato, nos termos 

do art. 64, caput, do citado diploma legal , sob as penalidad/s da Íei. 
Morretes-PR, 18 de Junho de 2013. · 
HELDER TEÓFILO DOS SANTOS -y 
PREFEITO MUNICIPAL \ 0~ 1 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO \.!. ·'... to\ . J j!) 
PROC~DIMENTO LICITATORIO N' 005/2013 ; •• 
PREGAO PRESENCIAL N' 00212013 ( -
HOMOLOGADO EM: 18/06/2013 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES ' • 
CONTRATADOS: 
CONTRATO N'. 060/2013 - ID N' 61 
CONTRATADA: Empresa WILMAR SILVESTRE - ME - CNPJ n' 
04.435.224/0001 -87 
VALOR TOTAL DO ADITIVO: no valor de R$ 21.427,80 (Vinte e Um 
Mil, Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Oitenta Centavos). 
CONTRATO N'. 061/2013-10 N' 62 
CONTRATADA: Empresa LILIANE MARQUES LEITE- ME- CNPJ no 
10.580.293/0001-87 
VALOR TOTAL DO ADITIVO: no valor de RS 30.672,00 (Trinta Mil, 
Seiscentos e Setenta e Dois Reais). 
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços 
de Transporte Escolar, no ãmbito Municipal e Rural por Vias não 
Pavimentadas. com veículos regulamentados e adaptados para o 
transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino para o período letivo 
de 2013, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação. 
BASE LEGAL: LEI N' 8.666/93, EM SEU ARTIGO 57 INCISO 11 E 
ARTIGO 65. 
DATA DO FIRMAMENTO: 18/06/2013 
HELDER TEÓFILO DOS SANTOS 
PREFEITO MUNICIPAL 

HOMOLOGAÇÃO 
PROCEDIMENTO LICITA TÓRIO N' 65/2013 
PREGÃO ELETRÔNICO N' 21/2013 

R$ 312,00 • 54846/2013 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA INTERATIVA DE 
COMPUTADOR E PROJEÇÃO, DENOMINADA COMPUTADOR 
INTERATIVO E SOLUÇÃO DE LOUSA DIGITAL, APARELHOS DE AR 
CONDICIONADO E VENTILADORES DE PAREDE PARA 
ATENDIMENTO ÁS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, 
CONFORME TERMO DE COMPROMISSO-PAR N' 5721/2012. 
Com base nas informações constantes do Procedimento licitatório N'. 
065/2013 e Pregão Eletrônico N'. 21/2013, por força do inciso IV, art. 7• 
do Decreto 3.555/2000, HOMOLOGA o procedimento licitatório 
epigrafado. 
Considerando o julgamento das propostas, lances e habilitação 
realizada pelo pregoeiro assim adjudicada em sessão: 
FORNECEDOR: 
LOTE 01 -VENTILADORES 
MASTER AUCTION COM. DE ELETRO-ELETRONICOS L TOA. 
NO VALOR DE R$ 6.797,00 (SEIS MIL SETECENTOS E NOVENTA E 
SETE REAIS). 
CNPJ N• 05.046.360/0001 -48 
LOTE 02- COMPUTADOR INTERATIVO 
DESERTO 
LOTE 03- AR CONDICIONADO 9000 BTUS 
FRACASSADO 
LOTE 04- AR CONDICIONADO 18000 BTUS 
FRACASSADO 
Por fim, fica expressamente convocada a proponente acima classificada, 
para a assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços. nos termos 
do art. 64 caput do citado diploma legal, sob as penalidades da le i. 

Morretes, 17 de Junho de 2013. 
HELDER TEÓFILO DOS SANTOS 

Prefeito Municipal De Morretes 
R$ 192.00- 54498/2013 

I Nova Cantu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ n' 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO n' 030/2013 
PREGÃO, na forma Presencial n' 014/2013- PMNC 

ffiiTEX OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de serviços técnicos 
especializados com vistas a auferir administrativamente a restintição dos valores 
das contas de energia elétrica cobradas indevidamente, conforme Resolução n' 
4 14/2010 da ANEEL. nos ultimas 60 (sessenta) meses. conforme especificações 
em edital. 
ABERTURA: À panir das 15:00 (quinze) Horas do DIA 05 de Julho de 2.013. na 
sala de reuniões do Paço Municipal. em Nova Cannt. Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser solicitados 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PARANÁ, junto a Divisão 
de Licitação, no horãrio das 9:00 às l i :00 Hs c das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/ 
Fax: (44) 3527 1363 - 3527-128 1- pmncantu@ig.com.br 
## N ova Cantu. Estado do Paraná. 18 de Junho de 2.013. 
## AIRTON ANTONIO AGJ\OLIN 
11# Prefeito Municipal 

R$ 168.00 - 54638/2013 
~ 
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PROCESSO LICITATORIO N° 030/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial no 014/2013 
ABERTURA: 05/JULH0/2013 HORÁRIO: A Partir das 15:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, toma público que fará realizar, a Partir das 
15:00 Horas do dia 05 de Julho do ano de 2.013, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito 
à Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade 
PREGÃO, na Forma Presencial, tipo menor preço, por ítem, fixo e sem reajuste, de acordo com 
o que determina a Lei n° 10.520/02 e Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e 
as condições estabelecidas neste Edital, para escolha da melhor proposta de preços, conforme 
segue: 

2. DO OBJETO 
2.1 - A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de 

serviços técnicos especializados com vistas a auferir administrativamente a restituição dos 
valores das contas de energia elétrica cobradas indevidamente, conforme Resolução no 
414/2010 da ANEEL, nos últimos 60 (sessenta) meses, conforme especificações do Anexo 01 -
Termo de Referência. 

3. DA ENTREGA DE ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS E 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO. 

3.1 - Os envelopes contendo as propostas e os documentos para habilitação deverão ser 
entregues pelos proponentes no endereço, data e horário abaixo: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU, ESTADO DO PARANÁ 
RUA BAHIA, N° 85, CENTRO- CEP. 87.330-000- NOVA CANTU/PR 
Data: 05 de Julho de 2013 às 15 horas. 

4- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
4.1 - A despesa decorrente desta licitação correrá por conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 298-02.07.02.3.3.90.39.2.051.15.452.0028.0111 

5 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
5.1 - Poderá participar do certame a pessoa jurídica que atenda às exigências deste edital e 

CUJa 

atividade empresarial abranja o objeto desta licitação. 
5.2- Não será pennitida a participação de empresas: 

5.2.1 - Estrangeiras que não funcionem no País; 
5.2.2- Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
5.2.3 - Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento de 
contratar com a Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores; 
5.2.4 - Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7° da Lei 1 0.520/02; 
5.2.5- Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10 da Lei 9.605/98; 
5.2.6 - Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 

6 - DO CREDENCIAMENTO 

J 
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6.1 - Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado o que se 

6.1.1 - Quanto aos representantes: 
a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), 
instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade 
simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; 
b) Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento particular com 
firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem poderes específicos para 
formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem 
como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o 
procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem 
"a"; 
c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo 
documento oficial que contenha foto; 
d) O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não 
puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará 
impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de 
interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço 
apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e 
apuração do menor preço. 
e) Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos de 
eventuais licitantes retardatários. 
f) Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um 
deles poderá representar apenas um licitante credenciado. 
6.1.2- Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação: 
a) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação que deverá ser feita de acordo 
com o modelo estabelecido no Anexo III deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes n° 1 
(Proposta) e no 2 (Habilitação). 
6.1.3- Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte: 
a) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exerc1c10 da 
preferência prevista na Lei Complementar no 123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo 
estabelecido no Anexo VI deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes n° 1 (Proposta) e n° 2 
(Habilitação). 

6.2 - Os documentos para credenciamento NÃO deverão ser entregues dentro dos 
envelopes. 

7 - DOS ENVELOPES 
7.1 - Para participar da presente licitação, o licitante deverá apresentar, sob pena de 

desclassificação, 02 envelopes, fechados, contendo em suas partes externas o seguinte: 

ENVELOPE N° 01 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ............... . 
PREGÃO PRESENCIAL N°.: XXX I 2013 
LICITANTE: (razão social da empresa) 
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ENVELOPE N° 02 
PREFEITURA MUNICIPAL DE .............. .. 
PREGÃO PRESENCIAL N°.: XXX/2013 
LICITANTE: (razão social da empresa) 
HABILITAÇÃO 

7.2 - O envelope no 01 (ENVELOPE-PROPOSTA) deverá conter em seu interior, a 
proposta de preços, preferencialmente, redigida com base no modelo de proposta, ANEXO II 
deste edital, devendo obrigatoriamente, constar: 
a) nome, endereço e CNPJ do proponente; 
b) número do processo e do pregão; 
c) valores conforme especificado abaixo, no subitem 7.2.1; 
d) informação de que o preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável; 
e) informação de que o prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias; 
f) assinatura do representante legal do proponente. 
7.2. 1 - A proposta deverá ser datilografada/digitada ou impressa por qualquer processo mecânico, 
redigida em linguagem clara, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, contendo uma única proposta 
com preço unitário e total em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso, conforme o 
anexo 11 deste edital, em envelope fechado, com assinatura do responsável legal da proponente . 
Em caso de divergência entre o valor unitário e os totais, será considerado o primeiro. 
7.2.2. Para o julgamento e classificação das propostas será adotado o critério "MENOR PREÇO" 
(menor preço em Reais )", observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações 
técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no Edital. 

7.3 - Cada concorrente deverá computar no preço que cotará, todos os custos diretos e 
indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações 
decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito. 

7.4 - Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caractetizar 
preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não 
sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer titulo, devendo os serviços serem 
fornecidos sem ônus adicionais. 

7.5 - Serão aceitas propostas escritas enviadas pelo correio ou entregues por portador sem 
poderes para praticar atos durante a sessão. O portador da proposta não poderá ofertar lances ou 
praticar qualquer ato referente ao certame em favor da proponente durante a sessão. 

7.6 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências 
do presente Edital e de seus anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes 
de dificultar o julgamento. 

7.7 - Não serão aceitos preços cujos valores unitários seja, iguais a O (zero) inexequíveis ou 
excessivos, sendo entendidos como excessivos aqueles superiores ao preço máximo estipulado no 
item 7.2.2; 

0 
8- DA HABILITAÇÃO ~ 
8.1 - No envelope n° 02 (ENVELOPE DE HABILITAÇÃO), o licitante devrpresentar 
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8.2- HABILITAÇAO JURIDICA, confom1e o caso: 
a) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e confonne o caso, e, ainda, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
a.l) Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de todas as alterações 
ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor; 
b) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a 
atividade assim o exigir; 
c) Os documentos relacionados no subitem "a" não precisarão constar do Envelope n° 2 -
Habilitação, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 

8.3 -REGULARIDADE FISCAL 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste 
certame; 
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou 
sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes 
certidões: 
c.l) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 
Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da 
Receita Federal; 
c.2) Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, 
expedida pela Secretaria da Fazenda ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo 
representante legal do licitante, sob as penas da lei; e 
c.3) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, expedida pela 
Secretaria Municipal de Finanças; 
d) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social - INSS mediante a apresentação 
da CND- Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva de Débito com Efeitos de 
Negativa; 
e) Prova de regula1idade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da 
apresentação do CRF- Certificado de Regularidade do FGTS; 
f) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição; 
f. I) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
2 (dois) dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério desta Prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa; 
f.2) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem f.l, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se 
à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedim 
licitatório, nos termos do art. 4°, inciso XXIII, da Lei Federal n° 10.520/02. 

8.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
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a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica. 

8.5- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características 
com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestado(s), expedido(s) por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, no qual se indique que a empresa e/ou responsável técnico 
já prestou os serviços objeto da presente licitação; 
a.l) O(s) atestado(s) deverá(ão) estar em nome do licitante e/ou do engenheiro responsável pela 
empresa . 

8.6 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
a) declaração para os fins do disposto no artigo 7°, inciso XXXIII da Constituição da República de 
1988 (Anexo IV deste Edital); 
b) declaração assegurando a inexistência de impedimento legal por parte da proponente para licitar 
ou contratar com a Administração (Anexo V deste Edital); 
b) declaração relativa à Constituição Estadual de São Paulo, artigo 117 (Anexo VII deste Edital); 

8.7- DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 
8. 7.1 - Os documentos deverão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, 
autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do 
original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio no 
ato de sua apresentação; 
8.7.2- Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 
documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 
8.7.3 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas 
como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação 
das propostas; 
8.7.4 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a 
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 
a) Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta 
licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os 
estabelecimentos, disposta nos itens 8.2 a 8.6; 
8.7.5 - Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a inabilitação do 
licitante; 
8.7.6 - O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta direta nos sites dos 
órgãos expedidores na Internet para velificar a veracidade de documentos obtidos por este meio 
eletrônico. 
8.7.7 - Todos os documentos apresentados permanecerão no processo licitatório. 
8.7.8 - Nenhum documento será devolvido, exceto os envelopes dos licitantes desclassificados. 

9- DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
9.1- No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se pela 

fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que 
serão apresentados os documentos indicados no item 6.1. 

9.2- Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro os envelopes 
n°. 1 e n°. 2, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a Documentação de 
Habilitação. 

..... 
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9.3- O julgamento da licitação será pelo menor preço, sendo considerada vencedora a / 
empresa que atender às exigências do edital e ofertar o menor preço; -
9.3.1 - Havendo divergência entre os valores, prevalecerá o valor por extenso e as correções 
efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 

9.4- A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
9.4.1- Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital; 
9.4.2- Que apresentem preço ou vantagem baseados exclusivamente em proposta ofertadas pelos 
demais licitantes; 
9.4.3- Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital. 

9.5- Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por encerrado 
o certame, lavrando-se ata a respeito. 

9.6- As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 
dos seguintes critérios: 
9.6.1 - Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela; 
9.6.2- Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso 
de empate das propostas, serão admitidas todas estas, independentemente do número de licitantes; 
9.6.3- O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os demais, em 
ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços; 
9 .6.4- O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em 
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 
lances. 

9. 7- Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço. Não se admitirão lances iguais a preços já ofertados, forçando 
empate de valores; também não se admitirão lances ínfimos, assim considerados os inferiores 
ao equivalente a 1,00% (hum por cento) do menor preço inicial obtido para o item, 
arredondado; 

9.8- A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. 

9.9- Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às 
microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 
9.9 .1- Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada; 
9.9.2- A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, 
situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta; 
a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no 
prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do 
Pregoeiro, sob pena de preclusão; 
b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subi tem 9. 9.1 será realizado 
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sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a prefe~;ência ~f--' / 
apresentar nova proposta; 
bl) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor,-~ 
respeitada a ordem de classificação. 
9.9.3- O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase 
de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
9.9.4- Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, retomar-se-ão, 
em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos tennos do quanto disposto no art. 4°, 
inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese 
de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte cujas propostas se 
encontrem no intervalo estabelecido no subi tem 9. 9.1; 
a) Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não 
configurada a hipótese prevista no item 9.9.4, será declarada a melhor oferta aquela proposta 
originalmente vencedora da fase de lances. 

9.10- Após a fase de lances serão classificadas na ordem crescente dos valores, as propostas 
não selecionadas por conta da regra disposta no item 9.6.1, e aquelas selecionadas para a etapa de 
lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado. 

9.11 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente 
às penalidades legais cabíveis. 

9.12- O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
redução do preço. 

9.13- Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 
preço, decidindo motivadamente a respeito. 

9.14- Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do 
Pregoeiro, será verificado o atendimento do licitante às condições habilitatórias estipuladas neste 
Edital; 

9.15- Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 
efetivamente entregues, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a 
decisão sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos novos. 

9.16- A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos 
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

9.17- Esta Prefeitura não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 
sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 

9.18- Constatado o atendimento pleno aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o 
licitante será habilitado e declarado vencedor. 

9.19- Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às 
exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de 
classificação, podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta que, 
verificada sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, será declarada vencedora. 

9.20- Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio. 

9.21- O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas 
necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo os 
licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da 
convocação. 
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10- IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, RECURSO, ADJUDICAÇÃO 
HOMOLOGAÇÃO 

1 O .1 - Até 2 (dois) dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

10.2- Eventuais solicitações de esclarecimentos, providências ou impugnações deverão ser 
dirigidas ao pregoeiro, protocoladas na Secretaria Municipal de Gestão Pública - Setor de 
Licitações e Contratos, localizada na Praça dos Três Poderes, 01 -Centro. 
10.2.1- Admitem-se solicitações de esclarecimentos, providências ou impugnações por intermédio 
de "fac-símile" ficando a validade do procedimento condicionada à apresentação do original no 
prazo de 48 horas; 
10.2.2- Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada 
nova data para a realização deste certame. 

10.3- A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, 
implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 

10.4- Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na 
própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, 
abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias que começará a correr a partir do dia em que houver 
expediente nesta Prefeitura para a apresentação das razões, por meio de memoriais, ficando os 
demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, 
que começarão a correr no ténnino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos autos; 
1 O .4 .1- A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública importará 
na decadência do direito de recurso e no encaminhamento do processo à autoridade competente 
para a homologação; 
10.4.2- Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente; 
10.4.3- Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a 
regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório; 
10.4.4- O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará 
na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 
10.4.5- Os recursos devem ser protocolados na Secretaria Municipal de Gestão Pública - Setor de 
Licitações e Contratos, no endereço descrito no item 10.2. 

11. DO CONTRATO, DO INICIO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
11.1 - Encerrado o procedimento licitatório, adjudica o objeto e homologado o processo; o 

licitante vencedor será convocado para firmar o termo de contrato ou instrumento equivalente, 
confonne minuta constante do Anexo VIII e da proposta aceita. 
11.1.1 - O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para 
habilitação para assinar o contrato. 
11.1.2 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato, ou 
recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de 
classificação, para celebrar o contrato. 

11 .2 - O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato, dentro do 
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar do recebimento da respectiva comunicação, atravé~ \:) 
de fac-símile ou correio eletrônico. 
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11 .3 - Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato 
instrumento equivalente, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes _ 
do decurso do prazo estabelecido neste edital e deverá ser devidamente fundamentada. 

11.4 - A execução dos serviços deverão ser iniciados a partir da data de assinatura do 
Tem1o Contratual e sua vigência será de 12 meses, podendo ser prorrogado o prazo, conforme 
determina o Artigo 57, inciso II, da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações. 

11 .5 - O contrato será executado conforme as especificações constantes no ANEXO I 
(Termo de referência). 
11.5 .1. A convocação para os serviços será feita através da emissão e encaminhamento da Ordem 
de Serviço à empresa contratada; 
11.5 .2. Se a empresa contratada recusar-se a receber a nota de empenho, estará sujeita as 
penalidades explicitadas neste Edital e na Legislação em vigor e ainda, a Administração convocará 
a empresa subsequentemente classificada, na devida ordem classificatória, para efetuar os serviços. 
11.5.3. Os serviços desta licitação deverão ser executados acompanhados de Nota Fiscal e a 
respectiva Ordem de Serviço; 

12. DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
12.1. O objeto desta licitação deverá ser executado de acordo as necessidades da unidade 

requisitante, a qual emitirá Ordem de Serviço durante a vigência do contrato, conforme as 
condições estabelecidas no Anexo I (Tenno de referência) deste certame; 

12.2. A execução do objeto será acompanhada, conforme o caso, nos termos dos arts. 67 a 
73 da Lei Federal n°. 8.666/93. 

12.3 - A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com as especificações 
constantes do termo de referência (art. 76 da Lei Federal n°. 8.666/93). 

12.4- Os serviços serão objeto de recebimento provisório, nos tennos do art. 73, I, "a", da 
Lei Federal n°. 8.666/93. 

12.5 - Os serviços serão objeto de recebimento defmitivo, nos termos do art. 73, I, "b", da 
Lei Federal n°. 8.666/93. 

12.6 - O(s) contratado(s) fica(m) obrigado(s) a substituir o(s) serviço(s) que vier( em) a ser 
recusado(s), observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n°. 8.666/93, sendo que o recebimento 
previsto no subitem 13.4 não importará sua aceitação. 

12.7- O prazo para a execução será imediato, contadas do recebimento, pelo Contratado, 
de cada solicitação dos serviços (Ordem de Serviço). 

12.8. O não atendimento do prazo fixado do item 12.1.4 implicará em pena de rescisão do 
termo que instrumentaliza a contração, salvo justificativa fundamentada do contratado, com a 
devida aceitação do ordenador de despesa da unidade orçamentária responsável pela contratação; 

13. DO PAGAMENTO 
13 .1. Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, mediante depósito na 

conta bancária indicada pela Contratada, conforme consta no anexo I deste edital, após o 
recebimento defmitivo, condicionados à apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pelo 
servidor designado para receber o objeto. Os pagamentos serão efetuados após restituídos e ou 
compensados ao Município os valores referentes as receitas constantes do projeto básico (anexo n, 
mediante: 
a) Apresentação de atestados expedidos pela Secretaria ordenadora da despesa que comprovem ~i:::::. 
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b) Apresentação de certidões negativas de débito relativas à Seguridade Social (CND do INSS} 
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do FGTS) atualizadas. 

14. DAS SANÇÕES 
14.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às sanções 
previstas no artigo 7° da Lei Federal n°. 10.520/02 e demais penalidades legais, que o vencedor do 
certame declara conhecer integralmente. 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1 - A autoridade competente poderá revogar a presente licitação por interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, bem como anulá-la por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de terceiros - mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, 
assegurados sempre o contraditório e a ampla defesa. 

15.2 - Os termos, cláusulas e condições de quaisquer anexos deste edital ficam dele fazendo 
parte integrante, sem necessidade de transcrição. 

15.3 -Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelos Pregoeiros. 

16. DISPOSIÇÕES FINAIS 
16.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 

da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não comprometam 
o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

16.2 - Este edital pode ser retirado diretamente na Prefeitura Municipal de Nova Cantu, 
Estado do Paraná. 

16.3. O Foro competente para dirimir questões relativas ao presente Termo de 

Convocação será o da Comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná, com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

17- DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 
17.1 - A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 

interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no 
horário de expediente NO PAÇO Municipal de Nova Cantu -PARANÁ, na Rua Bahia, N° 85, ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281 I 35271363- e-mail- prnncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU- PARANÁ, 18 de Junho de 2013. 

ASS. COMPRAS E LI ClT AÇÕES PRESIDENTE DA COMISSÃO C.P.L. 
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ANEXO 01 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 030/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial no 014/2013 

TERMO DE REFERÊNCIA- PROJETO BÁSICO 
Este Termo de Referência tem por finalidade orientar a(s) PROPONENTE(S) interessadas em 
participar do certame para Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos 
especializados com vistas a auferir administrativamente a restituição dos valores das contas 
de energia elétrica cobradas indevidamente, conforme Resolução n.0 414/2010 da ANEEL, 
nos últimos 60 (sessenta) meses, conforme especificações. 

l -OBJETO 
1. O objeto do certame, com sua quantidade, denominação e prazo de execução aceitáveis, 
consistirá em: 
Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados com vistas a 
auferir administrativamente, a restituição dos valores das contas de energia elétrica 
cobradas indevidamente, conforme Resolução n.0 414/2010 da ANEEL, nos últimos 60 
(sessenta) meses, conforme especificações deste Anexo. 

2- PROCEDIMENTOS 
2.1 Os serviços deverão obedecer às prescrições e exigências contidas nas especificações deste 
edital e seus anexos. 
2.2 A PROPONENTE vencedora deverá adotar os seguintes procedimentos visando a prestação 
dos serviços ao MUNICÍPIO: 
2.2.1. Verificação se as tarifas aplicadas estão de acordo com a classificação da atividade exercida 
para cada contrato, além de efetuar um ajuste geral do sistema, conferir todas as faturas de energia 
elétrica pagas pela municipalidade, objetivando reduzir os custos no consumo nas tarifas aplicadas 
e nos tributos incidentes sobre as faturas, conferindo potencia instalada, potencia faturada na 
iluminação pública, revisando todos os contratos de alta tensão, de forma a determinar a demanda 
de energia elétrica, otimizando-os em função do padrão de uso. 
2.2.2. Os serviços técnicos abrangerão todas as unidades consumidoras cuja responsabilidade de 
pagamento é da municipalidade, tais como os medidores, registros apontados, faturamento, 
consumo, demanda, tarifas, classificação e outros julgados de interesse, com o fim específico de 
certificar da exatidão dos pagamentos efetuados a Concessionária nos últimos anos. 
2.2.3. Caso seja constatado inconsistência de valores cobrados a maior, a empresa contratada 
deverá instruir processo calçado na legislação pertinente e representar a Prefeitura junto a 
Concessionária e/ou órgão regulamentador, pleiteando a devolução. 
2.3. Todos e quaisquer procedimentos deverão ter a anuência da Administração para o seu 
encaminhamento. 
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2.4. A Prefeitura fornecerá a empresa contratada, cópias das faturas de energia de todas as ~':J 
Unidades de Consumo e demais documentos necessários e designará um funcionário para / 
acompanhar os trabalhos de triagem nas Unidades de Consumo. 
2.5. Ao término dos trabalhos, a empresa contratada deverá elaborar um Relatório Conclusivo 
sobre as considerações verificadas em cada Unidade de Consumo. 
2.6. Os serviços deverão ser executados no âmbito administrativo, condicionados ao objeto da 
licitação, sendo que somente ocorrerá o pagamento quando concluídas as restituições e/ou 
compensação dos créditos ao Município. 

3 - NORMAS 
3.1 Na execução do objeto contratado deverá ser observado, pela PROPONENTE vencedora, o 
que estabeleçam: 
a. As normas e regulamentações do MUNICÍPIO; 
b. As especificações dos serviços; 
c. As Nmmas Brasileiras divulgadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), no 
que couber e em conformidade com as edições mais recentes; 

4 - RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
4.1 Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei Federal n.0 8.666/93, o objeto desta licitação 
será recebido mediante recibo (aceite da nota fiscal/fatura). 
4.2 Se, após o recebimento provisório, constatar-se que o objeto foi executado em desacordo com 
o edital e com a proposta, após a notificação por escrito à PROPONENTE vencedora, serão 
interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação. 
4.3 Um determinado serviço será inteiramente recusado pelo Setor Responsável caso não esteja em 
conformidade com as especificações constantes deste edital. 
4.4 Nos casos de recusa dos serviços, a PROPONENTE vencedora deverá, imediatamente, 
providenciar a substituição, a partir da comunicação oficial feita o Setor Responsável. 
4.5 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela segurança do 
serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do futuro contrato, dentro dos limites 
estabelecidos pela lei e pelo instrumento contratual, bem como das obrigações trabalhistas e 
previdenciárias. 

5- CONDIÇÕES GERAIS 
5.1 Transporte, Hospedagem e Encargos 
a. A PROPONENTE vencedora será responsável pelo transporte e hospedagem do pessoal por ela 
empregado para prestação dos serviços objeto deste edital, bem como dos encargos trabalhistas e 
previdenciários. 

6 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
6.1 Os preços pennanecerão irreajustáveis. 
6.2 O MUNICÍPIO, efetuará o pagamento, observado o seguinte: 
a) Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, mediante depósito na conta 
bancária indicada pela Contratada, deste edital, após o recebimento definitivo, condicionados à 
apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pelo servidor designado para receber o 
objeto. Os pagamentos serão efetuados após restituídos e ou compensados ao Município os valores 
referentes as receitas constantes do projeto básico. \) 

~ 
J 
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b) A PROPONENTE vencedora indicará no corpo da nota fiscal o número da licitação, o número .é p/ 
nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária. 
c) Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencadas nas disposições detenninadas 
pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas vigentes. 
d) Nenhum pagamento será efetuado à PROPONENTE vencedora enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação contratual, ou financeira municipal que lhe for imposta em virtude 
de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) 
pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza 

7- DOS PRAZOS 
7.1 A PROPONENTE vencedora deverá obedecer, para execução do objeto do futuro contrato, o 
prazo estabelecido neste Termo de Referência. 
7.2 Os prazos de adimplemento das futuras obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos 
e condições especificadas no inc. II do artigo 57 da Lei Federal n.0 8.666/93. 

8- GARANTIA PARA EXECUÇÃO DO CONTRA TO 
8.1 Não será exigida garantia para execução contratual, conforme faculta o caput do Art. 56 da Lei 
Federal no 8.666/93. 

9- ITEM ORÇAMENTÁRIO 
9.1 A despesa decorrente da aquisição do objeto desta licitação, está a cargo do seguinte elemento 
orçamentário: 
- 298-02.07.02.3.3 .90.39.2.051.15.452.0028.0111 

10- DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
10.1 A PROPONENTE vencedora deverá assinar o Contrato, dentro de 2 (dois) dias úteis, da 
convocação, junto a Seção de Licitações desta Prefeitura 
a) O prazo concedido para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma única vez, quando 
solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 
Administração. 
10.2 No ato da assinatura do Contrato, a PROPONENTE vencedora deverá apresentar, se não 
presente nos autos: 
a) instrumento público ou particular de mandato, este último com fi1ma reconhecida, outorgando 
poderes ao signatário da contratação, quando não se tratar de sócio ou diretor autorizado através do 
estatuto ou contrato social. 
b) autorização da Polícia Federal para os serviços de segurança. 
10.3 Caso já estejam com o prazo de validade expirado as seguintes certidões apresentadas na fase 
de habilitação deste certame também deverão ser apresentadas: 
a) Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) ou pela Receita Federal do Brasil; 
b) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida 
pela Caixa Econômica Federal; 
10.4 Os documentos solicitados deverão ser apresentados no original ou em cópia autenticada. 

11. DO RECEBIMENTO 
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11.1 O recebimento dos serviços será feito por comissão ou servidor designado para e~e fim, -,.i 
cabendo ao Setor Responsável o atesto das Notas Fiscais. 
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ANEXO 11 -MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

PROCESSO LI ClT A TÓRIO N° 030/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 014/2013 

Ao 
MUNICÍPIO DE ................ ..... . - . 
Prezados Senhores, 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE: 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ E INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
ENDEREÇO COMPLETO, TELEFONE E FAX: 
E:MAIL: 

1. OBJETO: 
1.1 Apresentamos nossa Proposta Comercial para prestação de serviços técnicos especializados 
com vistas a auferir administrativamente, a restituição dos valores das contas de energia elétrica 
cobradas indevidamente, conforme Resolução n.0 456/2000 da ANEEL, nos últimos 60 (sessenta) 
meses, conforme especificações do Anexo 01- Termo de Referência. 

2. CONDIÇÕES GERAIS 
2.1 A PROPONENTE declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a 
presente licitação bem como de todos os Anexos que o integram. 
2.2 A PROPONENTE declara ainda, que o pessoal a ser utilizado atendem plenamente aos 
requisitos do Anexo O 1 - Tenno de Referência da licitação referida em epígrafe. 
2.3 Quaisquer reclamações deverão ser fonnalizadas por escrito e dirigidas ao nosso escritório, sito 
na rua ... ........ , na cidade de ..... ....... , .. .... .. ... , no Estado de ............ , ...... ... .. , CEP ..... . 

3. PRAZO DE EXECUÇÃO: 
3.1 Prazo de execução em confonnidade com o previsto no Te1mo de Referência - Anexo I do 
edital. 

4. DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS: 
4.1 Os valores dos serviços seguem discriminados abaixo: 
R$ .. .. ......... .. ........... .... .. ( ....... .................... .. ) 
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4.2 O preço proposto contempla todas as despesas que o compõem, tais como de embalagem, fre~ ) 
e seguro para entrega do material no local indicado no edital, bem como todos os encargos \ / 
(obrigações sociais, impostos, taxas, tarifas, cópias, diligências, viagens, diárias, refeições, etc.). _.,/ 

S. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
5.1 Conforme previsto no Termo de Referência- Anexo I. 

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
6.1 Conforme previsto no Anexo 1 deste edital. 

7. DIVERSOS: 
7.1 A validade da proposta comercial será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão 
pública do Pregão. 
7.2 Desde já declaramo-nos cientes de que o MUNICÍPIO procederá à retenção de impostos nas 
hipóteses previstas em lei. 

local e data 

assinatura e carimbo da PROPONENTE 
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ANEXO IH 

PROCESSO LI ClT A TÓRIO N° 030/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial no 014/2013 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

(nome da licitante), inscrita no CNPJ/MF sob o n°---------------, neste ato representada 
por. .............. ......... ..... , portador da C.I. no .................. , inscrito no CPF sob o no ...................... , 
declara, para os fins do Processo Li citatório n° ...... , Pregão n° ...... , que atende plenamente aos 
requisitos de habilitação exigidos para a participação no supra referido certame. 

_______ ,de 

Representante legal 
(Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

..1 
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ANEXO IV 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 030/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 014/2013 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço 
completo da matriz), inscrita no CNPJIMF sob n.0 

••• •• ••••• . • e Inscrição Estadual sob n. 0 
•••••••..•••..... , 

representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s) Sr(a) ........................... , 
portador(a) da Cédula de Identidade RG n.0 

.•••.....•... e CPF n.0 
.. . .. . ........... . ...... , nomeia(m) e 

constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a) ...... ..... .. ... ... .......... ... ..... , portador(a) da Cédula de 
Identidade RG n.0 

. . ..•...•••.••..•••.... e CPF n.0 
.. . .................... . .... . ..... , a quem confere(imos) amplos 

poderes para representar a (Razão Social da Empresa) perante .... ................ (indicação do órgão 
licitante), no que se referir ao PROCESSO LICITATÓRIO No 030/2013, EDITAL DE 
PREGÃO, na Forma Presencial no 014/2013, com poderes para tomar qualquer decisão durante 
todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE 
CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (No 
01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (N° 02) em nome da Outorgante, formular 
verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou 
ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção 
de interpor recurso administrativo ao fmal da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente 
sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, 
prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 
A presente Procuração é válida até o dia ............ . 
Local e data. 
Assinatura 
Recomendação: Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento 
particular, a mesma deverá vir acompanhada do contrato social da proponente ou de 
outro documento, onde esteja expressa a capacidade/competência do outorgante para 
constituir mandatário. 
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ANEXO V 

PROCESSO LI ClT A TÓRIO N° 030/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial no 014/2013 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

r 

(nome da licitante), inscrita no CNPJ/MF sob o n°---------------, neste ato representada 
por.. ............. ....... ....... , portador da C.l. n° .................. , inscrito no CPF sob o n° ...................... , 
declara, para os fms do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituição da República, que 
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega 
menor de dezesseis anos. 

_______________ ,de 

Representante legal 
(Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
Observação: se a licitante empregar menor, na qualidade de aprendiz a partir de 14 anos, deverá 
constar na declaração. 
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ANEXO VI 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 030/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 014/2013 

\ Çl,.. 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE 
TRIBUTAÇÃO DE 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO 
LICITANTE SE 

ENQUADRAR COMO ME OU EPP) 
DECLARAÇÃO 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF N°, sediada, (Endereço Completo) Declaro (amos) para todos os 
fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, que estou 
(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

(Local e Data) 

Representante legal 
(Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

j 
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ANEXO VII 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 030/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial no 014/2013 

DECLARAÇÃO RELATIVA AO ARTIGO 117 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 
A empresa sediada à Rua (Av., Al., etc.) , cidade __ , estado _ _ , 
inscrita no CNPJ sob n° , por seu diretor (sócio gerente, proprietá1io) , 
portador(a) da Carteira de Identidade n° , e inscrito(a) no CPF/MF com o n° 
_ ______ ,, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação no Pregão 
presencial n° XX/13, ora sendo realizado pela Prefeitura Municipal de .............................. , que 
cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho de seus empregados, em atendimento à 
Constituição do Estado de São Paulo, artigo 117, parágrafo único, (apenas se tiver matriz, ou filial, 
instaladas neste Estado de São Paulo). 

Local e data 

nome e identidade do declarante 
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ANEXOVTII 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 030/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial D 0 014/2013 

Pelo presente instrumento contratual, a Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, 
com CPNJ sob n° XXXXXXXXXXXXX, com endereço na XXXXXXXXXXXXXX, nesta cidade 
de ... ..................... , neste ato representada pelo Dr.:XXXXXXXXXXXXX, Prefeito Municipal, de 
agora em diante denominado simplesmente PREFEITURA, e de outro lado a Empresa ................. , 
estabelecida na ............ .... ..... .... , Cidade de ... ... .. ... , Estado de ..... ..... , inscrita no CNPJ sob n° 
..... ........ ...... ............... , neste ato representada por ..... .... ... ... ... ..... , portador da cédula de identidade 
RG no .......... ..... ......... , inscrito no CPF (MF) sob no ....... ... .. ...... .. ....... , residente e domiciliado na 
..... .. ............ ... ........... .... , Cidade de .......... , Estado de ........ , doravante designada 
"CONTRATADA", ajustam o presente contrato mediante as seguintes cláusulas representadas a 
segurr: 
CLÁUSULA PRIMEIRA- DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DO CONTRA TO 
O presente contrato fundamenta-se: 
I- no Pregão Presencial n. 0 0072/2011, conforme Lei Federal n°. 10.520/02, pela Lei Municipal n°. 
2.670/03, regulamentada pelo Decreto Municipal n.3.596/06, pela Lei Complementar n°. 123/06, e 
pelas demais disposições contidas neste edital, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n°. 
8.666/93; 
li - nos tennos propostos pela Contratada que, simultaneamente: 
a) constem no Processo Administrativo n.0 X0072/2011; 
b) não contrariem o interesse público; 
lli - nos preceitos de direito público; 

,. 

IV - supletivamente, nos princípios da teoria geral dos contratos e nas disposições do direito 
privado. 
CLÁUSULA SEGUNDA -DO OBJETO ~ 

~I 
\ 
J 
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Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados com vistas a 
auferir administrativamente ou judicialmente, a restituição dos valores das contas de energia 
elétrica cobradas indevidamente, conforme Resolução n.0 456/2000 da ANEEL (cópia anexa), 
nos últimos 60 (sessenta) meses, conforme especificações do Anexo 01 - Termo de Referência. 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 
O valor total deste contrato é R$ ............. (.. ... .... ........ ). 
Subcláusula segunda. Já estão incluídas no preço total todas as despesas com impostos, 
transporte, mão-de-obra e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações 
decorrentes deste contrato. 
CLÁUSULA QUARTA- DO PAGAMENTO 
Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, mediante depósito na conta bancária 
indicada pela Contratada, deste edital, após o recebimento definitivo, condicionados à 
apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pelo servidor designado para receber o 
objeto. Os pagamentos serão efetuados após restituídos e ou compensados ao Município os valores 
referentes as receitas constantes do Termo de referência - Anexo 1. 
Subcláusula primeira. A Contratada indicará no corpo da nota fiscal o número da licitação, o 
número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via 
ordem bancária. 
Subcláusula segunda. Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencados nas 
disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções 
normativas vigentes. 
Subcláusula terceira. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação contratual, ou financeira municipal que lhe for imposta em virtude 
de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) 
pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 
Subcláusula quarta. Os pagamentos efetuados em atraso sofrerão a correção monetária e os juros 
legais, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo 
pagamento. Também poderão ocorrer compensações financeiras e penalizações por eventuais 
atrasos; e descontos por eventuais antecipações de pagamentos. 
CLÁUSULA QUINTA- DO REAJUSTE 
Os preços serão fixos e não-reajustáveis nos termos da legislação em vigor. 
CLÁUSULA SEXTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas oriundas deste contrato correrão à conta dos seguintes elementos orçamentários: 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 
Subcláusula primeira. Este contrato tem vigência de 12 meses a partir da sua assinatura 
CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DO CONTRATO 
Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação. 
CLÁUSULA NONA - DOS PRAZOS 
Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e 
condições especificados no parágrafo 1° do artigo 57 da Lei Federal n. 0 8.666/93, e a solicitação 
dilatória, sempre por escrito, fundamentada e instruída com os documentos necessários à 
comprovação das alegações, deverá ser recebida contemporaneamente ao fato que a ensejar. 
CLÁUSULA DEZ- DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei Federal n.0 8.666/93, o objeto desta licitação será 
recebido mediante recibo (aceita da nota fiscal/fatura). 

... -- ... 

J 
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Subcláusula primeira. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que o objeto foi executad<?"t- -·-;· 
em desacordo com a proposta, após a notificação por escrito à Contratada, serão interrompidos os 
prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação. 
Subcláusula segunda. Um determinado serviço será inteiramente recusado pelo Setor 
Responsável caso não esteja em conformidade com as especificações constantes deste edital. 
Subcláusula terceira. Nos casos de recusa dos serviços, a Contratada deverá, imediatamente, para 
providenciar a substituição, a partir da comunicação oficial feita pelo Setor Responsável. 
Subcláusula quarta. O recebimento provisório ou definitivo não excluem a responsabilidade civil 
pela segurança do serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos 
limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento, bem como das obrigações trabalhistas e 
previdenciárias. 
CLÁUSULA ONZE- DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
Os serviços constantes neste contrato serão fiscalizados pelo Setor Responsável, que terá 
autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da 
execução contratual. 
Subcláusula primeira. Ao Setor Responsável compete, entre outras atribuições: 
I - solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as 
providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo 
correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências; 
11 - verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e se os 
procedimentos e materiais empregados são adequados para garantir a qualidade desejada dos 
servtços; 
III - manter organizado e atualizado um sistema de controle, assinado por técnico da Contratada e 
por servidor designado pelo Contratante, em que se registrem, em cada visita: 
a) as atividades desenvolvidas; 
b) as ocorrências ou observações descritas de forma analítica; 
IV - ordenar à Contratada corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos serviços executadas com 
erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações; 
V- acompanhar e aprovar os serviços executados; 
VI - atestar o recebimento definitivo dos materiais e a execução dos serviços; 
VII - protocolizar ao Prefeito os documentos que relacionem as importâncias relativas a multas 
aplicadas à Contratada. 
VIII - encaminhar à Seção de Compras os documentos referentes a pagamentos (nota fiscal, com o 
ateste do aceite do material). 
Subcláusula segunda. A ação do Setor Responsável não exonera a Contratada de suas 
responsabilidades contratuais. 
CLÁUSULA DOZE- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar todo o empenho e a 
dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados e, 
ainda, a: 
I - executar os serviços objeto deste edital nos locais e no prazo determinados no ANEXO 
I· 
' li - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto em 

que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
III- obter todas as licenças, autorizações e franquias necessárias à execução dos serviços objeto do 
edital e pagar os emolumentos prescritos em lei; 
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IV - obedecer à melhor técnica vigente e enquadrar-se rigorosamente nos preceitos normativos da 
ABNT; ··!I' 

V - responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, 
contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas; 
VI - responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Contratante ou a terceiros em 
razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de 
outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
VII - respeitar o sistema de segurança do Contratante e fornecer todas as informações solicitadas 
por ele; 
VIII - acatar as exigências dos poderes públicos e pagar, às suas expensas, as multas que lhe sejam 
impostas pelas autoridades. 
IX - apresentar ao Contratante, se solicitada, a relação dos empregados credenciados a prestar 
serviços e promover de imediato a substituição daqueles que, a critério do Contratante, venham a 
demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica; 
X - fornecer a seus empregados quaisquer ferramentas e instrumentos necessários à execução dos 
serviços, bem como produtos ou materiais indispensáveis à limpeza ou à manutenção dos 
equipamentos; 
XI - facilitar, ao Setor Responsável da contratante, a fiscalização dos serviços pactuados. 
22.2 A Contratada não será responsável: 
I - por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou de força maior; 
11 - por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste edital. 
22.3 O Contratante não aceitará, sob pretexto algum, a transferência de responsabilidade da 
Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 
CLÁUSULA TREZE- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
O Contratante, durante a vigência deste contrato, compromete-se a: 
I - proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações deste 
edital, inclusive permitir livre acesso dos empregados da Contratada às dependências do 
Contratante relacionadas à execução do objeto; 
11 - promover os pagamentos dentro do prazo estipulado; 
III - fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações 
contratuais. 
CLÁUSULA QUATORZE- DAS PENALIDADES SOBRE A CONTRATADA 
Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito à 
sanção prevista no artigo 7° da Lei 10520/02, sem prejuízo das multas previstas no instrumento 
convocatório e demais penalidades legais. 
Subcláusula primeira. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Município, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a multa de 20% (vinte por cento) sobre 
o valor da obrigação não cumprida ou pagamento correspondente à diferença de preço decorrente 
de nova licitação para o mesmo fim. 
Subcláusula segunda. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do 
compromisso assumido com a Contratante, as sanções administrativas aplicadas à Contratada 
serão: 
a) advertência; 



b) multa; 
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c) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com .a 
Administração; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
Subcláusula terceira. O atraso injustificado na execução do serviço ou na entrega de material sem 
prejuízo do disposto no parágrafo 1 o do artigo 86 da Lei Federal n° 8.666/93, sujeitará o contratado 
à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao 
término do prazo estipulado, na seguinte proporção: 
a. multa de 10% (dez por cento) até o 30° dia de atraso; e 
b. multa de 15 % (quinze por cento) a partir do 31 o dia de atraso até o 45° dia de atraso; 
Subcláusula quinta. A partir do 46° dia estará caracterizada a inexecução total ou parcial da 
obrigação assumida, salvo disposição em contrário, em casos particulares, previstos no edital ou 
contrato, podendo ser aplicadas à contratada as seguintes penalidades: 
a. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou 
b. multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim; 
Subcláusula sexta. A licitante está sujeita às sanções estipuladas nas Leis Federal n°s 8.666/93, 
10.520/02 e no Decreto Municipal n° 62, de 22 de setembro de 1993, que a licitante declara 
conhecer integralmente. 
Subcláusula sétima. A aplicação de quaisquer sanções referidas no item anterior, não afasta a 
responsabilização civil da licitante vencedora pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela 
inadimplência. 
Subcláusula oitava. A aplicação das penalidades não impede o Município de exigir o 
ressarcimento dos prejuízos efetivados, bem como das despesas advindas da nova contratação, ou 
outras quaisquer decorrentes das faltas cometidas pela licitante vencedora. 
Subcláusula nona. O serviço não aceito por não atender às especificações do Edital deverá ser 
substituído no prazo determinado, contado do recebimento da intimação, a não ocorrência da 
substituição dentro do prazo estipulado ensejará a aplicação da multa de 20% (trinta por cento) 
sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida. 
Subcláusula décima. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos 
pelo Contratante ou cobradas diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente, e poderão ser 
aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula. 
Subcláusula décima primeira. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da 
oportunidade de ampla defesa por parte da Contratada, na fonna da lei. 
CLÁUSULA QUINZE- DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA 
A Contratada declara, no ato de celebração do presente contrato, estar plenamente habilitada à 
assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante toda a execução do 
contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
Compete a ambas as partes, de comum acordo, salvo nas situações tratadas neste instrumento, na 
Lei Federal n.0 8.666/93 e em outras disposições legais pertinentes, realizar, via termo aditivo, as 
alterações contratuais que julgarem convenientes. 
CLÁUSULA DEZESETE -DA PUBLICAÇÃO 
A publicação resumida do presente contrato na Imprensa Local, será providenciada pelo 
Contratante, nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal n.0 8.666/93. 
CLÁUSULA DEZOITO- DA RESCISÃO 

/ J 
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Constituem motivos incondicionais para rescisão do contrato as situações previstas nos artigos 77 e ' 
78, na forma do artigo 79, inclusive com as consequências do artigo 80 da Lei Federal n.0 

8.666/93. 
CLÁUSULA DEZENOVE- DA UTILIZAÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE 
A Contratada não poderá, salvo em curriculum vitae, utilizar o nome do Contratante ou sua 
qualidade de contratada em quaisquer atividades de divulgação profissional como, por exemplo, 
em cartões de visita, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão do presente 
contrato. 
Subcláusula única. A Contratada não poderá, também, pronunciar-se em nome do Contratante à 
imprensa em geral sobre quaisquer assuntos relativos às atividades deste, bem como a sua 
atividade profissional, sob pena de imediata rescisão contratual e sem prejuízo das demais 
cominações cabíveis. 
CLÁUSULA VINTE E DOIS - DOS CASOS FORTIDTOS, DE FORÇA MAIOR OU 
OMISSOS 
Tal como prescrito na lei, o Contratante e a Contratada não serão responsabilizados por fatos 
comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, ocorrências eventuais cuja 
solução se buscará mediante acordo interpartes. 
CLÁUSULA VINTE E TRÊS- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
A Administração do Contratante analisará, julgará e decidirá, em cada caso, as questões alusivas a 
incidentes que se fundamentem em motivos de caso fortuito ou de força maior. 
Subcláusula primeira. Para os casos previstos no caput desta cláusula, o Contratante poderá 
atribuir a uma comissão, por este designada, a responsabilidade de apurar os atos e fatos 
comissivos ou omissivos que se fundamentem naqueles motivos. 
Subcláusula segunda. As exceções aqui referenciadas serão sempre tratadas com máxima cautela, 
zelo profissional, senso de responsabilidade e ponderação, para que ato de mera e excepcional 
concessão do Contratante, cujo objetivo final é o de atender tão-somente ao interesse público, não 
seja interpretado como regra contratual. 
Subcláusula terceira. Para assegurar rápida solução às questões geradas em face da perfeita 
execução do presente contrato, fica desde já compelida a Contratada a avisar, por esclito e de 
imediato, qualquer alteração em seu endereço ou telefone. 
Subcláusula quarta. Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de 
qualquer uma das cláusulas ou condições estatuídas neste contrato, as quais permanecerão íntegras. 
CLÁUSULA VINTE E QUATRO - DO FORO 
Fica eleito o foro da comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná, como competente para 
dirimir quaisquer questões oliundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por 
mais plivilegiado que seja. 

E, por estarem ajustadas e acordadas, as partes assinam o presente termo em três vias de 
igual teor e forma para um só efeito legal. 

data 

CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 
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1 - Os interessados em participar desta licitação que retirarem o edital pela Internet deverão 
remeter este formulário à Prefeitura, devidamente preenchido e assinado, podendo ser enviado via 
fax. 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 030/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial no 014/2013 

RECIBO DE EDITAL 

A 
empresa ____________________________________________________________ ___ 

com endereço para correspondência à------------------------· 
na cidade de ___________________ / __ , fone (Oxx_) _________ __ 
fac símile (Oxx__) e-mail 

RETIROU PROCESSO LICITATORIO N° 030/2013 -EDITAL DE PREGÃO, na Forma 
Presencial n° 014/2013, cujo objeto refere-se à Contratação de empresa para prestação de 
serviços técnicos especializados com vistas a auferir administrativamente, a restituição dos 
valores das contas de energia elétrica cobradas indevidamente, conforme Resolução n.0 

414/2010 da ANEEL, nos últimos 60 (sessenta) meses, composto de edital do certame e anexos 
nele citados. .....-\) 

~~~ 
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Assmahrra: __________________________________________________________ __ 

Data: -------------



MATiiDS / ~ --'('· ' -
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICil'AL \ 

afl!)~~-;J.; 
DE NOVA CANTU- ESTADO DO PARANÁ. 

<= _!3~~ ~, 

Uma cópia foi enviada concomitantemente ao Tribunal de Contas 

MATTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ /MF sob n° 
07.876.751/0001- 15, escritório de advocacia devidamente inscrito na 
OAB/PR sob o no 1.922, sediada a Rua Marcelino Champagnat, 202, 
em Curitiba - PR, neste ato representado pelo seu advogado, Dr. Aldo 
de Mattos Sabino Junior, brasileiro, portador do RG n° 1.192.779-3 
SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n° 364.170.339-53, advogado 
inscrito na OAB/PR sob o n° 17.134, domiciliado na Rua Marcelino 
Champagnat, 202, em Curitiba- PR, vem, respeitosamente, à presença 
de Vossa Senhoria, a fim de interpor a presente: 

IMPUGNAÇÃO 

Ao Edital Pregão Presencial n° 014/2013, o 
que faz com base nas razões de fato e de direito a seguir exposta: 

I- Dos fatos 

O Edital Pregão Presencial no 014/2013, tem por objeto a 
"contratação de empresa para prestação de serviços técnicos 
especializados com vistas a auferir administrativamente a restituição dos 
valores das contas de energia elétrica cobradas indevidamente nos 
últimos 60 meses". 

Todavia, este não deve prosperar devido às 
razões de fato e de direito expostas a seguir: 

.. 
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11 - Da impossibilidade de contratação de';:,_. ·-
serviços advocatícios através de processo de..- ~_..si) 
licitação na modalidade "pregão" -

Embora se tratando de serviço de natureza 
comum, a modalidade pregão não deve ser aplicada para a contratação 
de advogados, pois esta é condenada pela OAB, haja vista que o 
advogado não pode mercantilizar seus honorários. 

Resta claro que o pregão, em sua fase de 
lances, funciona como um leilão às avessas, sagrando-se vencedor 
aquele que oferecer a menor proposta, o que caracterizaria uma 
infraçã o ética-disciplinar, em especial no que tange a angariação de 
clientela, como preceitua os artigos 39,40 e 41 do Código de Ética da 
OAB: 

"Art. 39. A celebração de convênios para prestação de 
serviços jurídicos com redução dos valores 
estabelecidos na Tabela de Honorários implica captação 
de clientes ou causa, salvo se as condições peculiares 
da necessidade e dos carentes puderem ser 
demonstradas com a devida antecedência ao respectivo 
Tribunal de Ética e Disciplina, que deve analisar a sua 
oportunidade. 
Art. 40. Os honorários advocatícios devidos ou 
fixados em tabelas no regime da assistência judiciária 
não podem ser alterados no quantum estabelecido; 
mas a verba honorária decorrente da sucumbência 
pertence ao advogado. 
Art. 41. O advogado deve evitar o aviltamento de 
valores dos serviços profissionais, não os fixando de 
forma irrisória ou inferior ao mínimo fixado pela Tabela 
de Honorários, salvo motivo plenamente justificável. " 

Das ementas aprovadas na 503a Sessão, de 20 
de setembro de 2007, do TED I da OAB/SP, destaco: 

"LICITAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELA 
MODALIDADE PREGÃO. ADVOGADO QUE PARTICIPA 
DE CERTAME QUE TEM COMO CRITÉRIO PARA A 
CONTRATAÇÃO "SERVIÇOS COMUNS'' E "MENOR 
PREÇO", PELO QUE SE INFERE DO TEXTO DO 
DECRETO 3555/00 FERE OS PRINCÍPIOS ÉTICOS 
QUE VALORIZAM A DIGNIDADE DA PROFISSÃO 

Rua Marcelino Champagnat 202- Mercês- 8071 O 250- Curitiba PR 
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DENTRE OS QUAIS SE DESTACAM AQUELES 
CONTIDOS NOS ARTS. 36 E 41 DO CED. 
O exercício da advocacia, longe de ser um serviço 
comum, exige sólida formação universitária, exame de 
ordem e controle de conduta ética por órgão de classe e 
os respectivos honorários devem respeitar ao estatuto 
da profissão e o seu código de ética e disciplina. Proc. 
E-3.522/2007 · v.u., em 20/09/2007, do parecer e 
ementa da Reza. Dra. MARY GRÜN - Rev. Dr. 
BENEDITO ÉDISON TRAMA · Presidente Dr. CARLOS 
ROBERTO F. MA TEUCCI." 

Inegável, também, é o fato de que a oferta de 
lances constitui em uma inaceitável guerra de preços, considerando que 
tal método consiste num demérito à qualificação do profissional. Seria 
como aviltar a atividade, assemelhando-a a um produto. 

"( ... ) O exercício ético da advocacia não se compadece 
com a competição entre seus profissionais, nos moldes 
das normas de licitação, cuja própria essência reside 
justamente na competição. Muito apropriadamente, o 
Código de Ética recomenda, no oferecimento do serviço 
de advogado, moderação, discrição e sobriedade (arts. 
28 e 29). 

O artigo 34, inciso W, do Estatuto da OAB veda ao 
advogado angariar ou captar causas, com ou sem a 
intervenção de terceiros. O Código de Ética, no artigo 
so, estabelece o principio da incompatibilidade do 
exercício da advocacia com procedimentos de 
mercantilização e, no artigo 7°, veda o 
oferecimento de serviços profissionais que 
impliquem, direta ou indiretamente, inculcação ou 
captação de clientela." 

(Alice Gonzales Borges in Revista de Direito 
Administrativo - n° 206 - p.l38) 

Nesse sentido, veja-se outra decisão do Tribunal 
de Ética e Disciplina da OAB f SP: 

"EXERC!CIO PROFISSIONAL LICITAÇÃO 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA, 
CONSULTORIA E DE ADVOCACIA CONTENCIOSA EM 
DIREITO TRIBUTARIO PARA MUNICiPIO - VEDAÇÃO DA 
PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DE ADVOGADOS COM 
PROFISSIONAIS DE OUTRAS ÁREAS - INTELIGÊNCIA 

, 
Rua Marcelino Champagnat 202 - Mercês - 8071 O 250 - Curitiba PR : 

• I 

contato@mattosadvogados.com.br- 41 3336 2001 . • www.mattosadvogados.com.br 
. . • . ·- . ~- - ...1 



•• MAT S 
,,·RP.f!ll-.. 

'\v· 
DOS ARTIGOS 1 °, I E II E 16 DO ~AOAB - j: . 
IMPROPRIEDADE DA CONTRATAÇAO DE 1J.J df .~) 
ADVOGADOS SOB A MODALIDADE DE PREGÃO. (. .. ) ~ "='-·' • 
A licitação na modalidade de pregão não é ~ 
apropriada para serviços de advocacia, seja pela ·- - I 
impossibilidade de definição no edital dos 
padrões de qualidade e desempenho exigidos, seja 
por consistir o pregão na formulação de lances 
decrescentes, com aviltamento dos serviços 
advocatícios, em antagonismo ao art. 41 do CED. 
Precedentes: E-1.835/99; E-3.381/06; E-2.082/00; E-
3.492/07 e E-3494/07. Proposta de encaminhamento à 
D. Comissão de Prerrogativas, tendo em vista a adoção 
das medidas pertinentes em face da invasão do campo 
profissional da advocacia. 

(OAB/SP - Tribunal de Ética e Disciplina - Rel. Dr. 
LUIZ FRANCISCO TORQUATO AVOLIO - Proc. E 
3.888/2010 - v.u., em 15/07 /2010) 

Trilhando a mesma senda, o Egrégio Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, em mais de uma oportunidade, em 
sede de exame prévio de editais de licitações, na modalidade pregão 
presencial, tem assentado: 

EDITAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ADVOCATiCIOS. INAPLICABILIDADE DA 
MODALIDADE PREGÃO. CONFLITO COM O CÓDIGO 
DE ÉTICA DA OAB. 

IMPOSSmiLIDADE DE SE ALOCAR A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS TÉCNICO.JURIDICOS OBJETO DO 
CERTAME DENTRE OS SERVIÇOS COMUNS DE QUE 
TRATA A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA (LEI N' 
1 0.520/020; CONFLITO DO CÓDIGO DE ÉTICA E 
DISCIPLINA DA OAB E A SISTEMÁTICA DO PREGÃO; 
IltfPRECISÃO NA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

Processos TC 985/026/07- Relator Conselheiro Robson 
Marinho - DOE de 23.03.2007 e 9834/026/06 -Relator 
Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues- DOE de 
30.05.06. 

Quanto a esse questionamento apresentado, 
estamos de praxe encaminhando representações aos Tribunais de 
Contas dos Estados que por ventura, tem licitações nesse tipo de 
modalidade. A recente jurisprudência foi dada pelo Tribunal de Contas 
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•• MA~ 
dos Municípios do estado de Goiás, oficio no 02031/2012. No process{\'V·--
em fulcro, foi concedida Medida Cautelar suspendendo todos os efeitos- -· ~ o;) 
decorrentes do procedimento, até que o Tribunal decida o mérito da. ·t..- ~ri!; 
presente representação. ~ 

VI - Da inexequibüidade do valor estimado. 

A pesquisa de preços é procedimento 
obrigatório e deve ser realizada previamente ao processo de contratação 
pública, na fase interna da licitação. Ela é feita mediante uma 
estimativa da quantidade de serviços a serem executados. 

A administração, a fim de julgar licitações e 
efetivar contratações, deve refletir o preço de mercado, levando em 
consideração todos os valores que influenciam na formação dos custos, 
conforme art. 6o, inciso IX, alínea "f' da Lei n°8.666/93, considera-se: 

"Art. 6 inciso IX - Projeto Básico - conjunto de 
elementos necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado, para caracterizar a obra ou 
serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da 
licitação, elaborado com base nas indicações dos 
estudos técnicos preliminares, que assegurem a 
viabilidade técnica e o adequado tratamento do 
impacto ambiental do empreendimento, e que 
possibilite a avaliação do custo da obra e a definição 
dos métodos e do prazo de execução, devendo conter 
os seguintes elementos: 

( .. .) 

f} orçamento detalhado do custo global da obra, 
fundamentado em quantitativos de serviços e 
fornecimentos propriamente avaliados; 
( ... ) 

O Tribunal de Contas da União ressalta a 
importância da pesquisa de mercado para a composição do valor 
estimado da licitação, conforme se pode verificar: 

"Não e possível licitar obras e serviços sem que o 
respectivo orçamento detalhado, elaborado pela 
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MA~ 
Administração, esteja expressando, com razoável ·:'" \ 
precisão quanto aos valores de mercado, a.~ . o.d.;~ _ 
composição de todos os seus custos unitários, nos ~ - n - · ) 

termos do art. 7o, § 2o, inciso II, da Lei no ei)_. -.-· 
8.666 f 1993, tendo-se presente que essa peca ~ 
fundamental para a contratação pelo preço justo e 

vantajoso, na forma exigida pelo art. 3o da citada 
lei. 

Acórdão 2014/2007 Plenário (Sumário)" 

"Não e admissível que a pesquisa de preços de 
mercado feita pela entidade seja destituída de juízo 
critico acerca da consistência dos valores 
levantados, máxime quando observados indícios 
de preços destoantes dos praticados no mercado. 

Acordão 1108/2007 Plenário (Sumario)" 

((Ateste a compatibilidade dos preços 
apresentados pelo licitante vencedor com os de 
mercado, e que também proceda ao confronto dos 
valores cotados com aqueles praticados por outros 
órgãos da Administração para os iguais serviços, a 
fim de, se for o caso, validar os valores a serem 
aceitos na contratação, conforme previsto no art. 43, 
mc. W, da Lei no 8. 666/ 1993.Especificacoes 
imprecisas, inadequada pesquisa de preços, 
desclassificação de empresa sem apontar todos os 

itens do edital não atendidos, incoerência nas 
respostas apresentadas pelo pregoeiro, adjudicação 
a empresa vencedora_com valores significativamente 
superiores aos ofertados pela recorrente levam a 
determinação de anulação do edital. 

Acórdão 1375/2007 Plenário (Sumário) 

A avaliação do custo do serviço pela Administração 
dever ser feita por meio de orçamento detalhado, 
considerados os preços e as especificações ent 
pratica no mercado. 

Acórdão 531/2007 Plenário (Sumário). 

( 
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111 - Do pedido 

Ex positis, requer-se à Vossa Senhoria: 

I - seja recebida e processada a presente 
Impugnação, em caráter de urgência; 

II - seja, ao final, julgada procedente a presente 
Impugnação, cancelando-se a realização do certame até que seja 
modificada a sua modalidade; 

Termos em que 
pede deferimento 

Curitiba, 27 de junho de 2013. 


