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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

Estado do Paraná

PROCESSO ADMINISTRATIVO - DG N° 33/2018 

AUTUAÇÃO 

Aos 11 de Julho de 2018, na cidade de Londrina, autuo a
documentação juntada na Fase 1 - Cotação, para contratação do
seguinte objeto: Aquisição de lâmpadas, reatores, soquetes e fitas
isolantes..

Julia"-Sarag6"ca'Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio



C.I. 104/2017 - DAP

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Londrina, 15 de setembro de 2017.

DE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL

PARA: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO

Prezado Gerente,

Encaminhamos em anexo Termo de Referência para aquisição de

lâmpadas, reatores, soquetes e fitas isolantes.

Atenciosamente,

Virginia B II)oza Reis e iveira
Departamen o de Administração Predial



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE REFERÊNCIA

DO OBJETO

1 Constitui objeto do presente certame o registro de preços para eventual aquisição de
lâmpadas e reatores, visando a atender as necessidades da Câmara Municipal de
Londrina, para o período aproximado de 12 (doze) meses, conforme os seguintes itens
e quantitativos:

Item Qtde Especificação

1 30 caixas
com 25

lâmpadas
cada

Lâmpada fluorescente, tubular, T10, potência de 40W, temperatura de
cor entre 6000 e 6500k, comprimento entre 1200 e 1214mm e
espessura entre 28 e 33mm, vida útil média entre 6 e 10 mil horas, sob
uma tensão elétrica padronizada constante.

2 30 Lâmpada fluorescente, tubular, T10, potência de 20W, temperatura de
cor entre 6000 e 6500k, comprimento entre 600 e 604mm e largura
entre 28 e 33mm, vida útil média entre 6 e 10 mil horas, sob uma
tensão elétrica padronizada constante.

3 2 Lâmpada de luz mista, potência de 500W, 220V, E40.
4 2 Lâmpada fluorescente espiral, potência de 45W, 220V, temperatura da

cor entre 6000 e 6400K, E27, 50/60Hz.
5 2 Lâmpada, potência de 25W, 110V, E27.
6 2 Lâmpada, potência de 25W, 220/240V, 3U, E27,50/60Hz.
7 3 Refletor com lâmpada de led, cor cinza, potência de 10W, 120°, AC

100-240V, 50/60Hz, Branco Quente, temperatura da cor entre 4000 e
4500K, para instalação no teto, com garantia minima de 2 anos a
contar do aceite na nota fiscal.

8 70 Reator eletrônico de policarbonato, bivolt, 2x40w, para lâmpadas
fluorescentes, cor cinza ou preto. Conforme normas da ABNT 14417 e
14418/1999 e Portaria n° 267 do Inmetro. Garantia de pelo menos 3
meses a contar da data de aquisição.

9 10 Reator eletrônico de policarbonato, bivolt, 2x20w, para lâmpadas
fluorescentes, cor cinza ou preto. Conforme normas da ABNT
14418/1999 e Portaria n° 267 do Inmetro. Garantia de pelo menos 3
meses a contar da data de aquisição.

10 100 Soquete para lâmpada fluorescente tubular até 40W, com parafusos,
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sistema antivibratório, termoplástico, cor branca. Garantia de 3 meses
a contar da data de aquisição.

11 100 Soquete para lâmpada fluorescente tubular até 40W, com rabicho, 2
pinos, sistema antivibratório, termoplástico, cor branca. Garantia de 3
meses a contar da data de aquisição.

12 30 Fita isolante de fios e cabos elétricos em rolo, preta, confeccionada em
PVC, antichamas, material de alta resistência e proteção contra o calor,
comprimento de 20m aproximadamente e espessura entre 0,13 e
0,19mm. Garantia de 3 meses a contar da data de aquisição.

JUSTIFICATIVA

2 Quanto à necessidade:
2.1 Periodicamente se faz necessária a aquisição de lâmpadas e reatores, para a

realização dos serviços de manutenção das instalações prediais do edificio da
Camara Municipal de Londrina.

3 Quanto ao uso do Sistema de Registro de Preços:
3.1 Considerando a racionalização do armazenamento, o melhor aproveitamento do

espaço e a validade dos produtos, é de interesse da Administração que os
preços sejam registrados e as contratações sejam efetivadas conforme o
surgimento da ocasião de sua utilização, evitando-se, assim, estoque
desnecessários e a deterioração dos materiais.

4 Quanto ao sistema de entrega:
4.1 A imprevisibilidade na periodicidade de entrega dos itens, possivelmente em

pequena quantidade e volume, tornaria o Sistema de Registro de Preços
oneroso ou inviável para a Câmara Municipal de Londrina, tendo em vista que,
no cálculo da proposta, o fornecedor levaria em consideração os valores
dispendidos na entrega dos itens.

4.2 Desta forma, para uma maior facilidade na contratação, seria realizada a
retirada dos itens solicitados na sede de funcionamento da empresa contratada,
por meio de Nota de Empenho, para aquisição.

5 Quanto ao estabelecimento de um limite geográfico:
5.1 Há a necessidade de fixação de distância máxima entre o estabelecimento do

fornecedor e a Camara Municipal de Londrina, em razão do custo e do tempo
da locomoção. Assim, ainda que eventualmente um fornecedor localizado fora
do limite geográfico pudesse oferecer um maior desconto sobre o objeto a ser
contratado, o gasto com o abastecimento do veiculo (somado aos demais custos
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de manutenção dos automóveis) seria maior do que o beneficio econômico
obtido com o eventual desconto.

5.2 Além disso, longas distâncias demandariam maior tempo de locomoção,
diminuindo a disponibilização dos veículos para as atividades da entidade.
Nesse contexto, o limite geográfico ficou fixado em 7 (sete) km, pois, em breve
pesquisa na interne — pelo site de mapas do Google, constatou-se a existência
de no mínimo 10 (dez) empresas atuantes no ramo neste raio de alcance, o que
possibilita, ainda, a ampla competitividade, sem prejuízo aos princípios da
eficiência e da economicidade.

DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

6 A entrega do objeto será parcelada, conforme as necessidades da CONTRATANTE, e
observará condições especificas para cada item.

7 A requisição dos produtos, acompanhada da nota de empenho, será encaminhada pelo
Departamento de Administração Predial A. CONTRATADA, por e-mail.

8 A CONTRATADA terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do envio da
Nota de Empenho, para disponibilizar os itens solicitados.

9 Todos os produtos solicitados na Nota de Empenho serão retirados na sede de
funcionamento da empresa CONTRATADA, durante horário comercial.

10 Todos os custos e responsabilidades decorrentes do deslocamento serão da
CONTRATANTE.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11 Rejeitar, no todo ou em parte, objeto entregue em desacordo com as obrigações
assumidas pela CONTRATADA, justificando as razões da recusa.

12 Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para substituição de materiais em
desconformidade com as especificações técnicas deste Termo.

13 Diante do cumprimento das obrigações contratuais, efetuar o pagamento no prazo
previsto.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14 Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, em estrita observância das
especificações do Edital, acompanhada do recibo constando detalhadamente as
indicações da marca, tipo e procedência.

15 t de responsabilidade da Contratada o descarte das lâmpadas queimadas.
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16 Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, taxas comerciais, tributos e
contribuições que incidam direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos.

17 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Câmara Municipal de Londrina
de maneira clara, concisa e lógica durante a vigência do contrato e, no caso de
reclamações, respondê-las prontamente.

18 Quando for o caso, a Contratada deverá entregar os Termos de Garantia dos produtos,
emitidos pelos fabricantes e assinados pelo representante legal da empresa, junto ao
material;

19 Fornecer materiais novos e sem uso anterior.

DA ACEITAÇÃO E CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

20 0 recebimento definitivo do objeto implica atestado de verificação da adequação do
produto entregue ao solicitado e às especificações.

20.1 Nenhuma espécie de recebimento prejudica a responsabilidade da empresa
fornecedora por vícios ocultos.

21 0 recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pelo fornecedor com preço registrado e do regular
cumprimento das obrigações assumidas na contratação.

21.1 A Nota Fiscal deverá ser apresentada com a entrega dos produtos.
21.2 A Nota Fiscal deverá se referir a todos os fornecimentos solicitados na Nota de

Empenho.
21.3 Caso não seja possível conter na Nota Fiscal as informações do item anterior, o

fornecedor deverá encaminhar, junto a ela, um relatório que apresente tais
informações, com data e assinatura do responsável.

22 0 pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo, pelo fiscal do
contrato, da Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA.

22.1 0 prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento,
pelo servidor designado a atuar como fiscal da contratação, da Nota Fiscal
apresentada pela CONTRATADA.

23 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

24 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

25 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento. f-
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26 A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada na Ata de
Registro de Preços.

27 A CONTRATANTE poderá motivadamente adotar providências acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil
ou impossível reparação.

Londrina, 14 de setembro de 2017.

110

Virginia
Departamen

0

arboza Reis de Oliveira
o de Administração Predial
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LISTAGEM DE ESTABELECIMENTOS

NOME ENDEREÇO DISTÂNCIA (KM)
Casa Certa Avenida Tiradentes, 1849 5,77
Econolux Rua Guaporé, 711 3,92

Eletro Centroluz Avenida Duque de Caxias,
3621

2,82

Eletro Conduluz Avenida Arthur Thomas, 345 5,69
Eletro Company Materiais

Elétricos
Avenida Tiradentes, 80 4,31

Eletro Fm Avenida Arcebispo Dom
Geraldo Fernandes, 2530

4,07

Eletro Londrifios Comércio
de Materiais Elétricos

Avenida Arthur Thomas, 620 5,79

Eletro Rede Avenida Duque de Caxias,
2855

1,98

Eletro Ville Avenida Maringá, 652 4,09
Starluz Materiais Elétricos Rua Manoel Ricardo de

Holanda, 69
3,90

•



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

C.I.n° 40/2018 - DAP

Londrina, 11 de abril de 2018.

• DE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL

PARA: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO

0e6ido
AvtdPAQAA

Prezado Gerente,

Encaminhamos Termo de Referência para aquisição de lâmpadas, reatores e

luminárias de emergência para o prédio da Câmara Municipal de Londrina

Atenciosamente,

) r) DAL

Virginia B rboz
‘-)-Ark

a Reis de Oliveira
Departamen o de Administração Predial
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TERMO DE REFERÊNCIA

DO OBJETO

1 Constitui objeto do presente certame o registro de preços para eventual aquisição de
lâmpadas e reatores, visando a atender as necessidades da Camara Municipal de
Londrina, para o período aproximado de 12 (doze) meses, conforme os seguintes itens
e quantitativos:

Item Qtde EspecificaçAo

1 750 Lâmpada fluorescente, tubular, T10, potência de 40W, temperatura de
cor entre 6000 e 6500k, comprimento entre 1200 e 1214mm e
espessura entre 28 e 33mm, vida útil média entre 6 e 10 mil horas, sob
uma tensão elétrica padronizada constante.

2 30 Lampada fluorescente, tubular, T10, potência de 20W, temperatura de
cor entre 6000 e 6500k, comprimento entre 600 e 604mm e largura
entre 28 e 33mm, vida útil média entre 6 e 10 mil horas, sob uma
tensão elétrica padronizada constante.

3 2 Lâmpada de luz mista, potência de 500W, 220V, E40.
4 2 Lâmpada fluorescente espiral, potência de 45W, 220V, temperatura da

cor entre 6000 e 6400K, E27, 50/60Hz.
5 2 Lâmpada, potência de 25W, 110V, E27.
6 2 Lâmpada, potência de 25W, 220/240V, 3U, E27,50/60Hz.
7 3 Refletor com lâmpada de led, cor cinza, potência de 10W, 120°, AC

100-240V, 50/60Hz, Branco Quente, temperatura da cor entre 4000 e
4500K, para instalação no teto, com garantia minima de 2 anos a
contar do aceite na nota fiscal.

8 70 Reator eletrônico de policarbonato, bivolt, 2x40w, para lâmpadas
fluorescentes, cor cinza ou preto. Conforme normas da ABNT 14417 e
14418/1999 e Portaria n° 267 do Inmetro. Garantia de pelo menos 3
meses a contar da data de aquisição.

9 10 Reator eletrônico de policarbonato, bivolt, 2x20w, para lâmpadas
fluorescentes, cor cinza ou preto. Conforme normas da ABNT
14418/1999 e Portaria n° 267 do Inmetro. Garantia de pelo menos 3
meses a contar da data de aquisição.

10 100 Soquete para lâmpada fluorescente tubular até 40W, com parafusos,
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sistema antivibratório, termoplástico, cor branca. Garantia de 3 meses
a contar da data de aquisição.

11 100 Soquete para lâmpada fluorescente tubular até 40W, com rabicho, 2
pinos, sistema antivibratório, termoplástico, cor branca. Garantia de 3
meses a contar da data de aquisição.

12 30 Fita isolante de fios e cabos elétricos em rolo, preta, confeccionada em
PVC, antichamas, material de alta resistência e proteção contra o calor,
comprimento de 20m aproximadamente e espessura entre 0,13 e
0,19mm. Garantia de 3 meses a contar da data de aquisição.

13 20 Luminárias, para iluminação de emergência, com lâmpada de led,
mínimo 6000k, 30 leds, bivolt, potência máxima de 2W, com tomada
de 2 pinos redondos (certificada pelo Inmetro), acompanhada de
buchas para gesso ou concreto e parafusos para instalação. Fluxo
luminoso 110, e vida útil entre 20.000 e 30.000 horas. Autonomia de
pelo menos 8 horas na intensidade máxima e de 5 horas na intensidade
minima, com bateria de litio de 3,7V/2000mAh, botão teste, botões
liga e desliga e seletor de intensidade de luz. Medidas aproximadas de
200m de comprimento, 20mm de altura e 55 mm de largura. Com
fusível para proteção contra incêndios. Embalagem com manual de
instruções em português. Garantia minima de 1 ano a contar da data de
aquisição.

JUSTIFICATIVA

2 Quanto A. necessidade:
2.1 Periodicamente se faz necessária a aquisição de lâmpadas e reatores, para a

realização dos serviços de manutenção das instalações prediais do edifício da
Câmara Municipal de Londrina.

3 Quanto ao uso do Sistema de Registro de Pregos:
3.1 Considerando a racionalização do armazenamento, o melhor aproveitamento do

espaço e a validade dos produtos, é de interesse da Administração que os
preços sejam registrados e as contratações sejam efetivadas conforme o
surgimento da ocasião de sua utilização, evitando-se, assim, estoque
desnecessários e a deterioração dos materiais.

4 Quanto ao sistema de entrega:
4.1 A imprevisibilidade na periodicidade de entrega dos itens, possivelmente em

pequena quantidade e volume, tornaria o Sistema de Registro de Preços
oneroso ou inviável para a Câmara Municipal de Londrina, tendo em vista que,



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

no cálculo da proposta, o fornecedor levaria em consideração os valores
dispendidos na entrega dos itens.

4.2 Desta forma, para uma maior facilidade na contratação, seria realizada a
retirada dos itens solicitados na sede de funcionamento da empresa contratada,
por meio de Nota de Empenho, para aquisição.

5 Quanto ao estabelecimento de um limite geográfico:
5.1 Há a necessidade de fixação de distância máxima entre o estabelecimento do

fornecedor e a Camara Municipal de Londrina, em razão do custo e do tempo
da locomoção. Assim, ainda que eventualmente um fornecedor localizado fora
do limite geográfico pudesse oferecer um maior desconto sobre o objeto a ser
contratado, o gasto com o abastecimento do veiculo (somado aos demais custos
de manutenção dos automóveis) seria maior do que o beneficio econômico
obtido com o eventual desconto.

5.2 Além disso, longas distâncias demandariam maior tempo de locomoção,
diminuindo a disponibilização dos veículos para as atividades da entidade.
Nesse contexto, o limite geográfico ficou fixado em 7 (sete) km, pois, em breve
pesquisa na internet — pelo site de mapas do Google, constatou-se a existência
de no mínimo 10 (dez) empresas atuantes no ramo neste raio de alcance, o que
possibilita, ainda, a ampla competitividade, sem prejuízo aos princípios da
eficiência e da economicidade.

DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

6 A entrega do objeto será parcelada, conforme as necessidades da CONTRATANTE, e
observará condições especificas para cada item.

7 A requisição dos produtos, acompanhada da nota de empenho, será encaminhada pelo
Departamento de Administração Predial à CONTRATADA, por e-mail.

8 A CONTRATADA terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do envio da
Nota de Empenho, para disponibilizar os itens solicitados.

9 Todos os produtos solicitados na Nota de Empenho serão retirados na sede de
funcionamento da empresa CONTRATADA, durante horário comercial.

10 Todos os custos e responsabilidades decorrentes do deslocamento serão da
CONTRATANTE.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11 Rejeitar, no todo ou em parte, objeto entregue em desacordo com as obrigações
assumidas pela CONTRATADA, justificando as razões da recusa.
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12 Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para substituição de materiais em
desconformidade com as especificações técnicas deste Termo.

13 Diante do cumprimento das obrigações contratuais, efetuar o pagamento no prazo
previsto.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14 Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, em estrita observância das
especificações do Edital, acompanhada do recibo constando detalhadamente as
indicações da marca, tipo e procedência.

15 E de responsabilidade da Contratada o descarte das lâmpadas queimadas.
16 Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, taxas comerciais, tributos e

contribuições que incidam direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos.
17 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Câmara Municipal de Londrina

de maneira clara, concisa e lógica durante a vigência do contrato e, no caso de
reclamações, respondê-las prontamente.

18 Quando for o caso, a Contratada deverá entregar os Termos de Garantia dos produtos,
emitidos pelos fabricantes e assinados pelo representante legal da empresa, junto ao
material;

19 Fornecer materiais novos e sem uso anterior.

DA ACEITAÇÃO E CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

20 0 recebimento definitivo do objeto implica atestado de verificação da adequação do
produto entregue ao solicitado e às especificações.

20.1 Nenhuma espécie de recebimento prejudica a responsabilidade da empresa
fornecedora por vícios ocultos.

21 0 recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pelo fornecedor com preço registrado e do regular
cumprimento das obrigações assumidas na contratação.

21.1 A Nota Fiscal deverá ser apresentada com a entrega dos produtos.
21.2 A Nota Fiscal deverá se referir a todos os fornecimentos solicitados na Nota de

Empenho.
21.3 Caso não seja possível conter na Nota Fiscal as informações do item anterior, o

fornecedor deverá encaminhar, junto a ela, um relatório que apresente tais
informações, com data e assinatura do responsável.

22 0 pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo, pelo fiscal do
contrato, da Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA.
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22.1 0 prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento,
pelo servidor designado a atuar como fiscal da contratação, da Nota Fiscal
apresentada pela CONTRATADA.

23 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

24 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

25 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

26 A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada na Ata de
Registro de Preços.

27 A CONTRATANTE poderá motivadamente adotar providências acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil
ou impossível reparação.

Londrina, 11 de abril de 2018.

CA j
Virginia Bah a Reis de Oliveira

Departamento 76Administração Predial
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LISTAGEM DE ESTABELECIMENTOS

NOME ENDEREÇO DISTÂNCIA (KM)

Casa Certa Avenida Tiradentes, 1849 5,77
Econolux Rua Guaporé, 711 3,92

Eletro Centroluz Avenida Duque de Caxias,
3621

2,82

Eletro Conduluz Avenida Arthur Thomas, 345 5,69
Eletro Company Materiais

Elétricos
Avenida Tiradentes, 80 4,31

Eletro Fm Avenida Arcebispo Dom
Geraldo Fernandes, 2530

4,07

Eletro Londrifios Comércio
de Materiais Elétricos

Avenida Arthur Thomas, 620 5,79

Eletro Rede Avenida Duque de Caxias,
2855

1,98

Eletro Ville Avenida Maringá, 652 4,09
Starluz Materiais Elétricos Rua Manoel Ricardo de

Holanda, 69
3,90
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TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I — DO OBJETO

1 Constitui objeto do presente certame o registro de preços para eventual aquisição de
lâmpadas e reatores, visando a atender as necessidades da Camara Municipal de
Londrina, para o período aproximado de 12 (doze) meses, conforme os seguintes itens e
quantitativos:
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Lâmpada fluorescente, tubular, T10, potência de 40W, temperatura de
cor entre 6000 e 6500k, comprimento entre 1200 e 1214mm e
espessura entre 28 e 33mm, vida útil média entre 6 e 10 mil horas, sob
uma tensão elétrica padronizada constante.

Lâmpada fluorescente, tubular, TIO, potência de 20W, temperatura de
cor entre 6000 e 6500k, comprimento entre 600 e 604mm e largura
entre 28 e 33mm, vida útil média entre 6 e 10 mil horas, sob uma
tensão elétrica padronizada constante.

Lâmpada de luz mista, potência de 500W, 220V, E40.

Lâmpada fluorescente espiral, potência de 45W, 220V, temperatura da
cor entre 6000 e 6400K, E27, 50/60Hz.

Lâmpada, potência de 25W, 110V, E27.

Lâmpada, potência de 25W, 220/240V, 3U, E27,50/60Hz.

Refletor com lâmpada de led, cor cinza, potência de 10W, 120°, AC
100-240V, 50/60Hz, Branco Quente, temperatura da cor entre 4000 e
4500K, para instalação no teto.

Reator eletrônico de policarbonato, bivolt, 2x40w, para lâmpadas
fluorescentes, cor cinza ou preto. Conforme normas da ABNT 14417 e
14418/1999 e Portaria n°267 do Inmetro.

Reator eletrônico de policarbonato, bivolt, 2x20w, para lâmpadas
fluorescentes, cor cinza ou preto. Conforme normas da ABNT
14418/1999 e Portaria n°267 do Inmetro.

Soquete para lâmpada fluorescente tubular até 40W, com parafusos,
sistema antivibratório, termoplástico, cor branca. Garantia de 3 meses
a contar da data de aquisição.

Soquete para lâmpada fluorescente tubular até 40W, com rabicho, 2
pinos, sistema antivibratório, termoplástico, cor branca.

Fita isolante de fios e cabos elétricos em rolo, preta, confeccionada e9a-
f
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PVC, antichamas, material de alta resistência e proteção contra o calor,
comprimento de 20m aproximadamente e espessura entre 0,13 e
0,19mm.

Luminárias, para iluminação de emergência, com lâmpada de led,
mínimo 6000k, 30 leds, bivolt, potência maxima de 2W, com tomada
de 2 pinos redondos (certificada pelo Inmetro), acompanhada de
buchas para gesso ou concreto e parafusos para instalação. Fluxo
luminoso 110, e vida útil entre 20.000 e 30.000 horas. Autonomia de
pelo menos 8 horas na intensidade maxima e de 5 horas na intensidade
minima, com bateria de litio de 3,7V/2000mAh, botão teste, botões
liga e desliga e seletor de intensidade de luz. Medidas aproximadas de
200m de comprimento, 20mm de altura e 55 mm de largura. Com
fusível para proteção contra incêndios. Embalagem com manual de
instruções em português. Garantia minima de 1 ano a contar da data de
aquisição.

SEÇÃO II- JUSTIFICATIVA

2 Quanto a necessidade: Periodicamente se faz necessária a aquisição de lâmpadas e
reatores, para a realização dos serviços de manutenção das instalações prediais do
edifício da Camara Municipal de Londrina.

3 Quanto ao uso do Sistema de Registro de Preços: Considerando a racionalização do
armazenamento e o melhor aproveitamento do espaço, é de interesse da Administração
que os preços sejam registrados e as contratações sejam efetivadas conforme o
surgimento da ocasião de sua utilização, evitando-se, assim, estoque desnecessários e a
deterioração dos materiais.

SEÇÃO III - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA E ACEITAÇÃO

4 0 fornecimento sera efetuado sempre que solicitado pelo Departamento de
Administração Predial, com prazo de entrega não superior a 5(cinco) dias úteis,
contados a partir do envio da Nota de empenho ao e-mail da empresa.

5 Os bens deverão ser entregues na sede do órgão, no Centro Cívico Bento Munhoz da
Rocha Neto, Rua Parigot de Souza, n°. 145, Londrina, Parana, no horário das 8 horas as
17 horas, as segundas, quartas ou sextas-feiras.

6 Caso o termo final do prazo de entrega recaia em terças ou quintas-feiras, considerar-se-
prorrogado até o dia útil seguinte.

7 Servidor lotado no Departamento de Administração Predial da Camara Municipal de
Londrina poderá dar o recebimento provisório na ocasião da entrega, o qual implica

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX. 3374-1265 - Londrma - PR
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atestado de verificação da correta quantidade nominal dos itens entregues.

3

8 0 recebimento definitivo poderá ser expresso ou tácito, será tácito na falta de
manifestação do Departamento de Administração Predial em 5 (cinco) dias úteis a partir
do recebimento provisório ou, ainda, com o envio da nota ao Departamento Financeiro
para pagamento.

9 0 recebimento definitivo implica atestado de verificação da adequação do produto
entregue as especificações do objeto.

10 Nenhuma espécie de recebimento prejudica a responsabilidade da empresa fornecedora
por vícios ocultos.

11 Os produtos deverão ser acondicionados em embalagens com descrição das
quantidades uma vez que racionalizará a conferência e a viabilizará a sistemática de
fornecimento interno da Contratante.

SEÇÃO IV - DA GARANTIA E SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS

12 As lâmpadas, reatores, soquetes e fita isolante deverão te prazo de garantia minima de
90 (noventa) dias, prevalecendo o prazo de garantia fixado pelo fabricante ou
fornecedor, caso maior.

13 0 refletor deverá ter prazo de garantia minima de 2 (dois) anos, prevalecendo o prazo
de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior.

14 A luminária de emergência deverá ter prazo de garantia minima de 1 (um) ano,
prevalecendo o prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior.

15 0 Departamento de Administração Predial está apto a declarar a constatação de vícios
ocultos existentes nos produtos entregues, reduzirá a termo a descrição dos produtos
defeituosos, e solicitará a substituição via e-mail ou fac-símile

16 A substituição de produto considerado defeituoso será efetuado em remessa única, com
abertura de prazo equivalente e diante das mesmas condições previstas para a entrega.

SEÇÃO V - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

17 Rejeitar, no todo ou em parte, objeto entregue em desacordo com as obrigações
assumidas pela contratada, justificando as razões da recusa.

18 Notificar a contratada, fixando-lhe prazo para substituição de materiais em
desconformidade com as especificações técnicas deste Termo.

Rua Gov. Pai igot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX. 3374-1265 - Londrina - PR
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19 Diante do cumprimento das obrigações contratuais, efetuar o pagamento no prazo
previsto.

SEÇÃO VI- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

20 Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, em estrita observância das
especificações do Edital, acompanhada do recibo constando detalhadamente as
indicações da marca, tipo e procedência.

20.1t de responsabilidade da Contratada o descarte das lâmpadas queimadas.
20.2Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, taxas comerciais, tributos e

contribuições que incidam direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos
produtos.

20.3 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Camara Municipal de Londrina
de maneira clara, concisa e lógica durante a vigência do contrato e, no caso de
reclamações, respondê-las prontamente.

20.4Quando for o caso, a Contratada deverá entregar os Termos de Garantia dos
produtos, emitidos pelos fabricantes e assinados pelo representante legal da empresa,
junto ao material;

20.5 Fornecer materiais novos e sem uso anterior.

SEÇÃO Vil -DA ACEITAÇÃO E CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

21 0 recebimento definitivo do objeto implica atestado de verificação da adequação do
produto entregue ao solicitado e às especificações.

21.1Nenhuma espécie de recebimento prejudica a responsabilidade da empresa
fornecedora por vícios ocultos.

22 0 recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pelo fornecedor com preço registrado e do regular
cumprimento das obrigações assumidas na contratação.

22.1A Nota Fiscal deverá ser apresentada com a entrega dos produtos.
22.2A Nota Fiscal deverá se referir a todos os fornecimentos solicitados na Nota de

Empenho.
22.3Caso não seja possível conter na Nota Fiscal as informações do item anterior, o

fornecedor deverá encaminhar, junto a ela, um relatório que apresente tais
informações, com data e assinatura do responsável.

23 0 pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo, pelo fiscal do
contrato, da Nota Fiscal apresentada pela contratada.

24 0 prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento, pelo
servidor designado a atuar como fiscal da contratação, da Nota Fiscal apresentada pela
contratada.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Civico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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25 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese,
o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação,
não acarretando qualquer ônus para a contratante.

26 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela contratada, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

27 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

28 A contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela contratada, que porventura não tenha sido acordada na Ata de Registro de Preços.

29 A contratante poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive
retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou
impossível reparação.

„....fti\L drina, 6 julho de 2018.

O
Vir inia Bar tza Reis de Oliveira

Departamento de Administração Predial

acolde

Brtino ".,.(n?qes Lonni
bept ,,41TI, Predial

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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Assunto: ORÇAMENTO - Lâmpadas, reatores e luminárias - Câmara Municipal de Londrina
De: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.prgov.br>
Data: 10/07/2018 17:16
Para: destinatarios-nao-revelados: ;
BCC: milton@dismafe.com, financeiro@econolux.com.br, econolux@bol.com.br,
marco@monfercom.br, geraldo@cbfferramentas.com.br, vendas@eletrolondrina.com.br,
casacerta@casacerta.com.br, vendas4@eletrofm.com.br, eletrorede@sercomtel.com.br,
master@sercomtel.com.br, compraseletroll@sercomtel.com.br,
eletroadmzelia@hotmail.corn, depositoroseira@sercomtel.com.br,
duqueferramentas@gmail.com

Prezados, boa tarde.

A Câmara Municipal de Londrina pretende adquirir lâmpadas, reatores e luminárias de
emergência para o prédio.

Caso tenham interesse em participar do procedimento de compra, favor elaborar
orçamento com base no Termo de Referência anexo.

Qualquer dúvida, fico à disposição.

Atenciosamente,

]Olia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1265

Anexos:

1. TRO1 -Lâmpadas e reatores. pdf 150KB

ide 1 11/07/2018 13:50



Assunto:
De: "Pardal - Eletro Londrin" <pardal@eletrolondrina.com.br>
Data: 11/07/2018 11:35
Para: <juliasantos@cml.pr.gov.br>

Segue anexo orçamento

Atenciosamente,

,0111r
E TRO LONDRINA

41111W'M4TERI4IS ELETRICOS

www.eietroiondrina.com

Livre de virus. www.avg.com.

Anexos:

0RC01963 - rpt01[estR0002(estoque)].pdf

•

Pardal
) 3347-2121

) 99829-6161
pardalpeletrolondrina.c br

278KB

1 de 1 11/07/2018 13:51
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ELETRO LONDRINA COM. MATERIAIS ELETRICOS LTDA.

AVENIDA TIRADENTES, 0908
JARDIM SHANGRI-LA A, LONDRINA - PR - CEP: 86070-545

CNPJ: 06.159.507/0001.79 - I.E.: 9030212336

Fone: (43) 3347-2121 - e-mail: vendas@eletrolondrina.com.br

Orçamento Pedido

Número 04137 Data 11/07/2018

Cliente 08086 CAPARA MUNICIPAL DE

CAPARA MUNICIPAL DE

CPF/CNPJ 78.316.064/0001.93

Fone:() -
Cel.:H -

Endereço RUA GOV PARIGOT DE SOUZA, 145

CENTRO CIVICO, LONDRINA - PR

CEP: 86015-650

di'digo Descricâo

79902854 LAMPADA FLUORESCENTE 40W LUZ DO
DIA

00008960 LAMPADA FLUORESCENTE 20W LUZ DO
DIA

08651524 LAMPADA MISTA 500W E40

00007534 LAMPADA ESPIRAL 45w 220V

08651514 LAMPADA ELETRONICA 30 25W 127V
6400K

08651517 LAMPADA ELETRONICA 30 25W 220V
6400K

00001658 REFLETOR LED SMD 10W 4000K PRETO

00012900 REATOR ELET AFP 2x 40W BIVOLT
RE240 0.98

00012898 REATOR ELET AFP 2x 20W BIVOLT
RE226 0.98

00013163 RECEPTACULO P/LAMP FLUORESCENTE
1478

00013748 SOQUETE TOMADINHA P/FL C/RABICHO
T8/10

00001015 FITA ISOLANTE 19 X 20 METROS

*651579 LUMINARIA EMERGENCIA 6 LED COM
PILHA RECARREGAVEL

Condição 28 D

LONDRINA

LONDRINA

I.E.: ISENTO

Vend. 007 PARDAL

Marca Un Qtde Vir Unit. Desc. Vir ST Vir Total

OSRAM PC 750,000 8,58 0,00 0,00 6.435,00

OSRAM PC 30,000 8,58 0,00 0,00 257,40

OUROLUX PC 2,000 46,73 0,00 0,00 93,46

OUROLUX PC 2,000 35,76 0,00 0,00 71,52

OUROLUX PC 2,000 16,90 0,00 0,00 33,80

OUROLUX PC 2,000 16,90 0,00 0,00 33,80

BRIWAX PC 3,000 55,59 0,00 0,00 166,77

RCG PC 70,000 22,91 0,00 0,00 1.603,70

RCG PC 10,000 19,42 0,00 0,00 194,20

LUMIBRAS PC 100,000 1,73 0,00 0,00 173,00

INGEMAG PC 100,000 0,68 0,00 0,00 66,00

ELETROMAR PC 30,000 3,83 0,00 0,00 114,90

OUR PC 20,000 35,03 0,00 0,00 700,60

Valor Total Produtos

Vlr ICMS ST

Desconto

Outras Despesas

9.946,15

+ 0,00

- 0,00
+ 0,00

Valor Total 9.946,15



Validade Orçamento: 010 dias Prazo de Entrega: 000 dias

Qualquer diferença de preços ou dúvidas, favor entrar em contato.

Assinatura

•

•
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Assunto: ORÇAMENTO - ELETRO REDE
De: "Eletrorede" <eletrorede@eletroredeonline.com.br>
Data: 11/07/2018 15:15
Para: <juliasantos@cml.pr.gov.br>

Em anexo, o orçamento solicitado.
Certo de sua atenção, agradecemos.

Att.

Pedro
Eletro Rede Ltda
(043) 3322-3322

11 07 18 CML jpg

•

1 de 5 11/07/2018 15:39
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Anexos'
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•

100KB

88,5KB
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Assunto: RES: ORÇAMENTO - Lâmpadas, reatores e luminárias - Câmara Municipal de
Londrina
De: "MASTER" <master@sercomtel.com>
Data: 11/07/2018 16:28
Para: 'Julia Saragoça Santos' <juliasantos@cml.prgov.br>

Boa tarde

Segue orçamento solicitado.

Att

Rodrigo Nunes
De: Julia Saragoça Santos [mailto:juliasantos@cml.prgov.br]
Enviada em: terça-feira, 10 de julho de 2018 17:16
Para: destinatarios-nao-revelados:
Assunto: ORÇAMENTO - Lâmpadas, reatores e luminárias - Câmara Municipal de Londrina

Prezados, boa tarde.

A Camara Municipal de Londrina pretende adquirir lâmpadas, reatores e luminárias de emergência
para o prédio.

Caso tenham interesse em participar do procedimento de compra, favor elaborar orçamento com
base no Termo de Referência anexo.

Qualquer dúvida, fico à disposição.

Atenciosamente,

Júlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Camara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1265

Anexos:

Orcamento_ELETRO COMPANY 000197933.pdf 20,2KB

i1 de 1 11/07/2018 16:44



ELETRO COMPANY COM MAT ELET LTDA-EPP

ELJE1110 Calliortel
:0014100 Df MAMMALS fiklbrOS ODA

• 

CNPJ: 03.054.773-0001-49
Endereço. AV TIRADENTES, /4° 80
Fone. (43) 3347-2001 FAX •(43) -
Cidade. LONDRINA - PR CEP .86.070-545
Email: eletrocompany@sercomtel.com.br

Emitido em: 11/07/2018 15:39:56 3540

A/C:

Insc Est 9018012151

Orçamento

Orçamento de Vendas N° 197933 Data do Orçamento: 11/07/2018

Cliente  CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Endereço..: RUA GOVERNADOR PARIGOT DE SOUZA, 145 - JARDIM NOVA

Município..: LONDRINA CEP • 86.015-903
Bairro  JARDIM NOVA LONDRES
Telefone  • (43) 3374-1300 FAX  (43) -
CNPJ  783.160.640-00193 Insc.Est  ISENTO

e-mail  rosangelalopes@cml.pr gov.br

Seq. Cód. Produto U.M. Qtd. Vir Unt. Valor Total
1 7097 LAMPADA FLUOR 40W T10 LUZ DO DIA GE PCS 750 5,9501 4.462,56
2 7096 LAMPADA FLUOR 20W T10 LUZ DO DIA GE PCS 30 5,9500 178,50
3 827 LAMPADA MISTA 500W 220V E40 OUROLUX PCS 2 48,0200 96,04
4 7571 LAMPADA ELETR ESP 45W 220V 6400K E27 ALUMBRA PCS 2 30,6900 61,38
5 1638 LAMPADA ELETR ESP 25W 127V 6400K TASCHIBRA PCS 2 15,0250 30,05
6 813 LAMPADA ELETR 3U 25W 12/V 6400K TASCHIBRA PCS 2 12,8000 25,60
7 8884 REFLETOR LED 10W 4000K BVVX / BRIWAX PCS 3 40,0000 120,00
8 245 REATOR ELETRONICO 2 X 40 AFP BIV RCG PCS 70 20,7790 1 454,53
9 244 REATOR ELETR 2X20 DIVERSOS PCS 10 17,6120 176,12
10 140 SOQUETE PRESSAO ANTIVIBRATORIO P/ LAMPADA FLUORESCENTE PCS 100 1,1200 112,00
11 1708 SOQUETE RABICHO P/ LAMPADA FLUOR PCS 100 0,6400 64,00
12 4482 FITA ISOLANTE PT 20MT PCS 30 4,7600 142,80
13 9632 LUMINARIA EMERGENCIA 30 LED AG PCS 20 16,4805 329,61

Total

Cond. Pagto NAO USAR

Local de Entrega.. RUA GOVERNADOR PARIGOT DE SOUZA, 145 - JARDIM NOVA

Observação

Vendedor  RODRIGO

Telefone  (43) 3397-2001

e-mail  ma ster@sercomte 1 . corn. br

De acordo:
( Carimbo e Assinatura)

CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

* Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. —

7.253,19



ORÇAMENTO - Lâmpadas, reatores e luminárias - Câmara Muni... imap://192.168.1.2:143/fetch>UID>/Sent>11?header=print

Assunto: ORÇAMENTO - Lâmpadas, reatores e luminárias - Câmara Municipal de Londrina
De: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.prgov.br>
Data: 11/07/2018 17:33
Para: destinatarios-nao-revelados: ;
BCC: televendas2@realluzdistribuidora.com.br, vendas2@eletrofm.com.br,
anderson@eletroconduluz.com.br, eletrolondrifios@sercomtel.com.br,
fernando@eletroville.com.br, starluz@sercomtel.com.br

Prezados, boa tarde.

A Câmara Municipal de Londrina pretende adquirir lâmpadas, reatores, soquetes e fitas
isolantes para o prédio.

Caso tenham interesse em participar do procedimento de compra, favor elaborar

• orçamento com base no Termo de Referência anexo.

Qualquer dúvida, fico à disposição.

Atenciosamente,

JOlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Camara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1265

Anexos:

1. TRO1 -Lâmpadas e reatores. pdf

• 150KB

i1 de 1 11/07/201817:34



Re: ORÇAMENTO - Lâmpadas, reatores e luminárias - Câmara imap://192.168.1.2:143/fetch>UID>/Sent>14?header=print

Assunto: Re: ORÇAMENTO - Lâmpadas, reatores e luminárias - Câmara Municipal de
Londrina
De: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.pr.gov.br>
Data: 13/07/2018 13:15
Para: MASTER <master@sercomtel.com.br>

Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem?

Acuso recebimento do orçamento.

No entanto, no item 6 do orçamento constou "LAMPADA ELETR 3U 25W 127V  6400K
TASCHIBRA", quando no Termo de Referência precisamos de "Lâmpada, potência de 25W,
220/240V, 3U, E27,50/60Hz."

Entrei em contato telefônico com a Eletro Company e tive a informação de que as
• lâmpadas acima possuem o mesmo valor.

Sendo assim, pego, por gentileza, que nos envie novo orçamento com essa correção para
dar andamento à cotação.

Aguardo.

Atenciosamente,

Júlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1265

Em 11/07/2018 16:28, MASTER escreveu:

Boa tarde

Segue orçamento solicitado.

Att

Rodrigo Nunes
De: Julia Saragoça Santos [nnailto:juliasantos@cml.pr.gov.bd
Enviada em: terça-feira, 10 de julho de 2018 17:16
Para: destinatarios-nao-revelados:
Assunto: ORÇAMENTO - Lâmpadas, reatores e luminárias - Câmara Municipal de Londrina

Prezados, boa tarde.

A Camara Municipal de Londrina pretende adquirir lâmpadas, reatores e luminárias de
emergência para o prédio.

33((

ide 2 13/07/2018 16:31



Re: ORÇAMENTO - Lâmpadas, reatores e luminárias - Câmara imap://192.168.1.2:143/fetch>U1D>/Sent>14?header=print

•

Caso tenham interesse em participar do procedimento de compra, favor elaborar orçamento
com base no Termo de Referência anexo.

I Qualquer dúvida, fico à disposição.

Atenciosamente,

Júlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Camara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1265

Atenciosamente,

Júlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Camara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1265

2 de 2 13/07/2018 16:31



ocon.u1uz.com br
Orçamento

Número 172631

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

Vendedor ANDERSON

Descrição Unid.

Fone

Terc.

Qtd. Unitário

Data/Hora 13/07/2018

Condição

Validade 2 DIAS

Parcial Código
LAMPADA PHILIPS FLUOR 40W PC 750,000 6,265 4.698,75 2133 1
LAMPADA PHILIPS FLUOR 20W PC 30,000 6,265 187,95 2131 2
LAMPADA IMP MISTA 500W E40 PC 2,000 53,480 106,96 2110 3
LAMPADA ELETR 42/45W 127V ESPIRAL PC 2,000 32,200 64,40 1954 4
LAMPADA ELETR 25W 127V 2700K PC 2,000 12,600 25,20 9567 5
LAMPADA ELETR 25W 220V 6500K PC 2,000 12,600 25,20 1969 6
REFLETOR SUPER LED 10W 6000K PC 3,000 38,500 115,50 1380 7
REATOR INTRAL ELETR 2 X 40 W BIVOLT APP PC 70,000 28,000 1.960,00 2528 8

AmhREATOR INTRAL ELETR 2 X 20 W BIVOLT AFP PC 10,000 25,682 256,82 2525 9
IIPSOQUETE FLUOR Cl MOLA PC 100,000 1,747 174,72 4473 10

FITA ISOLANTE P-22 20 MT PC 30,000 6,300 189,00 9294 11
ILUMINACAO EMERGENCIA LED SEGURIMAX 30 PC 20,000 14,000 280,00 11452 12
LEDS SLIM 50/100 LM

Total 8.084,51

(2) ELETRO CONDULUZ EIRELI - EPP - Fone: (43) 3374-9900 - CDSFIVE - Gestão Comercial 1.2.11.39



24/07/2018 Lâmpada Halógena Bulbo Luz Amarela 72W Elgin 127V (110V) I Leroy Merlin
sal

•

•

O que você precisa?

Lâmpadas (Ver todos)

[I-
buscar blog inova lojas

Lâmpada Halógena Bulbo Luz Amarela 72W Elgin 127V (110V)
Cód. 89826583

cro
carrinho

o

Critrir

1/2

R$ 5,39 cada

https://www.leroymedin.com.br/lampada-halogena-bulbo-luz-amarela-72w-elgin-127v--110v-_89826583 1/6



24/07/2018 Lâmpada Halógena Bulbo Luz Amarela 72W Elgin 127V (110V) I Leroy Merlin

Estoque e Localização na Loja

Adicionar ao carrinho
: receber ern casa

Adicionar ao carrinho
retirar na Loja

Compre pelo telefone
Utilize nosso televendas para compras com CNP3

Das 8h As 20h40 de segunda a sábado, exceto feriados

4007-1380
Capitais

0800-602-1380
Demais regiões

Preço valido para o dia 24/07/2018 na região Londrina e apenas para retirada do produto diretamente nas Lojas. 0 valor do

frete não esta incluso. Verifique disponibilidade de estoque em nossas Lojas. Fotos meramente ilustrativas.

Características Técnicas
Tipo de Lâmpada Hal6,gena

• Tensão Elétrica 127V (110V)

Cor da Luz Amarelo

Temperatura da 2700 KCor

Potência 72 W

Durabilidade da 2000 hLâmpada

Soquete Indicado E27

Altura 9,3 cm

Largura 5,3 cm

Profundidade 5,3 cm

https://www.leroymerlin.com.br/lampada-halogena-bulbo-luz-amarela-72w-elgin-127v--110v-_89826583 2/6



33
24/07/2018 Lâmpada Halógena Bulbo Luz Amarela 72W Elgin 127V (110V) I Leroy Merlin

Formato

Acabamento do
Vidro ou Plástico
da Lâmpada

Índice de
Proteção

Modelo

Marca

Produto

Peso do Produto

Produto
Acompanha
Embalagem

Tipo de
Embalagem

Altura da
Embalagem

Largura da
Embalagem

Profundidade da
Embalagem

Conteúdo da
Embalagem

Garantia do
Fabricante

• Telefone da
Assistência do
Fabricante

Site do
Fabricante

Avaliações

Bulbo

Transparente

20 IP

Eco

Elgin

Lã m pa da

0,035 Kg

Sim

Caixa

5,3 cm

93 cm

5,3 cm

1 Lâmpada

6 mes(es)

SAC 0800 703 5446

wwwelgin,com,br

Esta loja se preocupa tanto com você consumidor que
contratou uma empresa independente para auditar as

https://www.leroymedin.com.br/lampada-halogena-bulbo-luz-amarela-72w-elgin-127v--110v-_89826583 3/6



24/07/2018

Outlet Lajas Orçamentos Ofertas do mês

11elhanorte.c0

Lâmpada halógena A55 70W 127V Taschibra - Telhanorte

Televendas: (11) 3434-3610
ex das 8h as 18h e sal) das sh as 16h

Canal Er
teOlanorte.raQue tal um cupom? CO

Se conecta pra receber
5% de desconto e ajudar Olá
no seu projeto! QUERQ' Min

Todos Os departamentos Orçamentas Pisos e Reves ..] Portas e Janelas Tintas Banheiro Corinth-3

relhanorte > Iluminação > Lâmpadas > Lâmpadas Halógenas

Descrição

Caracteristicas
Técnicas

Material

Cor

Embalagem

Garantia

Código do
Fornecedor

Código de
barras

As Lampadas Halágenas tem um visual clássico, com
aparência semelhante às lâmpadas incandescentes
convencionais. Emitem luz clara e brilhante, são 100
dimerizaveis e economizam 30 de energia ern relação
incandescente.

Vidro

Amarelo

Caixa

3 meses

11060107

7897079064711

Lâmpada hatógena A55 70W 127
Taschibra
Codigo Ref.: 1507345

(8)Ckue e vetei

De: RS 6,50

Por: R$ 4,95
Economia de R$ 1,55

Ver detalhes

DLha a ouantidade

Adicionar ao carrinho

Simule o frete e opções de retirada

Calcular

Dimensões

Altura

Largura

Comprimento

Peso

Veja opiniões de quem já comprou

10.00 centímetros

5.50 centímetros

5.50 centímetros

30,00 gramas

https://www.telhanorte.com.br/lampada-halogena-a55-70w-127v-taschibra-1507346/p?idsku=15073458,gclid=EAlalQobChMih8u5xJ643AIVSwa... 1/3



24/07/2018 Lâmpada Halógena Bulbo Luz Amarela 72W Elgin 220V I Leroy Merlin

444,O 4) O que voce precisa?4.

Lâmpadas (Ver todos)

buscar

(1'2'
CID

blog Inova lojas carrinho

Lâmpada Halógena Bulbo Luz Amarela 72W Elgin 220V
Cod 8982661--

V' ),

CDT

R$ 5,39 cada

https://www.leroymerlin.com.br/lampada-halogena-bulboduz-amarela-72w-elgin-220v_89826611 1/6



24/07/2018 Lâmpada Halógena Bulbo Luz Amarela 72W Elgin 220V I Leroy Merlin

Estoque e Localização na Loja

Adicionar ao carrinho
receoer ern casa Produto indisponivel.

Adicionar ao carrinho
retirar na loja

Compre pelo telefone
Utilize nosso televendas para compras com CNPJ

Das 8h As 20h40 de segunda a sábado, exceto feriados

4007-1380
Capitais

0800-602-1380
Demais regiões

Preço válido para o dia 24/07/2018 na regiáo Londrina e apenas para retirada do produto diretamente nas Lojas. 0 valor do

frete náo esta incluso. Verifique disponibilidade de estoque em nossas Lojas. Fotos meramente ilustrativas.

Tipo de Lâmpada

• Tensão Elétrica

Cor da Luz

Temperatura da
Cor

Potência

Durabilidade da
Lâmpada

Soquete Indicado

Altura

Largura

Profundidade

Haldgena

220V

Amarelo

2700 K

72W

2000 h

E27

9,3 cm

5,3 cm

5,3 cm

Características Técnicas

https://www.leroymerlin.com.br/lampada-halogena-bulbo-luz-amarela-72w-elgin-220v_89826611 2/6



24/07/2018 Lâmpada Halógena Bulbo Luz Amarela 72W Elgin 220V I Leroy Merlin

Formato Bulbo

Acabamento do
Vidro ou Plástico Leitosa
da Lâmpada

índice de
Proteçáo

Modelo

Marca

Produto

Peso do Produto

Produto
Acompanha
Embalagem

• Tipo de
Embalagem

Altura da
Embalagem

Largura da
Embalagem

Profundidade da
Embalagem

Conteúdo da
Embalagem

Garantia do
Fabricante

• Telefone da
Assistência do
Fabricante

Site do
Fabricante

Avaliações

20 IP

Eco

Elgin

Lâmpada

0,035 Kg

Sim

Caixa

5,3 cm

9,3 cm

5,3 cm

1 Lâmpada

6 mes(es)

SAC 0800 703 5446

www.elgin.com.br

Esta loja se preocupa tanto com você consumidor que
contratou uma empresa independente para auditar as

https://www.leroymerlin.com.br/lampada-halogena-bulbo-luz-amarela-72w-elgin-220v_89826611 3/6



24/07/2018 Lâmpada halógena Eco Classic 70W 220V Bronzearte - Telhanorte

Outlet Lojas Orçamentos Ofertas do mês

•Telhanorte.combr
rodos os depart. Orçarnent.05

SAC - Sao Paulo: (11) 4004-2444 Televendas: (11) 3434-3610
Demais regiões: 0800-729-2444 De seg a sex das 8h As 18h e sáb das 8h Ss 16h

Digite aqui o que você procura

Pisos e Revestimentos

'relhanorte > Iturninaçâo > Lâmpadas > Lampadas Halógenas

Descrição

Características Técnicas

Benefícios

Material

Cor

Garantia

Código do Fornecedor

Código de barras

70W 220V

Vida útil de até 20000 horas.
Economia de energia.

Vidro

Transparente

3 meses

EC070W220V1

7897752778089

a Avaliações Perguntas

Canal Er
telhanorte.ce

Olá
Min

Banheiro Conn ha Ma

Lâmpada halógena Eco Classic 7
Bronzearte
Código Per.: 1490842

de 5 lO)Clique e vela!

De: Râ.3T98

Por: R$ 5,85
Economia de R$ 2,05

Ver detalhes

Escolha a quantidade

Adicioriar ao carrinho

Simule o frete e opções de retirada

Dimensões

Altura

Largura

Comprimento

Peso

Veja opiniões de quem já comprou

0 avaliações

9.80 centímetros

5.50 centímetros

5.50 centímetros

20.00 gramas

https://www.telhanorte.com.br/lampada-halogena-eco-classic-70w-220v-bronzearte-1490842/p 1/3
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RELATÓRIO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO - DG N° 33/2018.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES, SOQUETES E
FITAS ISOLANTES.

0 Departamento de Administração Predial enviou Termo de Referência

devidamente fundamentado para a contratação em epígrafe. Após sua consolidação, o

documento (fls. 16-20) foi encaminhado a este Departamento de Suprimentos e Patrimônio

para cotação.

A pesquisa de preços foi feita diretamente com os fornecedores, tendo sido

enviado e-mails à 18 (dezoito) fornecedores solicitando orçamento (fls. 21 e 32 dos autos),

dos quais apenas 4 (quatro) responderam, culminando os valores relacionados na tabela em

anexo.

Com relação aos itens 5 e 6 referentes à aquisição de lâmpada, a especificação

constante no Termo de Referência admitia produtos de qualidades diversas, por ex. lâmpada

halógena, lâmpada incandescente, lâmpada de led, etc., razão pela qual os fornecedores

enviaram cotações sobre produtos diversos.

Em contato com o Departamento de Administração Predial, foi informado que

qualquer desses tipos de lâmpada atenderia ao interesse público, assim, optou-se por cotação

da lâmpada do tipo halógena para fixação do preço máximo.

Nesse contexto, considerando que as empresas Eletro Londrina, Eletro

Company e Eletro Conduluz haviam apresentado cotação de lâmpadas eletrônicas e de

elevado valor, tais valores foram excluídos para a fixação do preço médio, tendo a pesquisa de

mercado desses itens 5 e 6 sido integrada com preços de lâmpadas halógenas extraídas da

internet (fls. 36-43).

Dessa forma, excluindo-se os preços mais elevados de cada item na cotação -

os quais encontram-se com tachado simples na tabela anexa — chegou-se ao seguinte valor

médio:



ITEM QTD. MÉDIA MEDIA
TOTAL

1 750 R$ 6,49 R$ 4.867,50

2 30 R$6,47 R$ 194,10

3 2 R$ 49,41 R$ 98,82

4 2 R$ 33,23 R$ 66,46

5 2 R$4,61 R$9,22

6 2 R$4,91 R$9,82

7 3 R$ 44,70 R$ 134,10

8 70 R$ 23,89 R$ 1.672,30

9 10 R$ 20,90 R$ 209,00

10 100 R$ 1,53 R$ 153,00

11 100 R$0,65 R$65,00

12 30 R$ 4,68 R$ 140,40

13 20 R$ 21,83 R$ 436,60

TOTAL R$ 8.056,32

Diante disso, sugere-se a fixação dos valores médios acima discriminados

como preço máximo do certame para registro de preço para eventual aquisição de lâmpadas,

reatores, soquetes e fitas isolantes, que corresponde ao montante de R$ 8.056,32 (oito mil e

cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos).

Assim, encaminha-se o presente processo para pareceres.

De acordo:

Luiz Feri
Departamento

Londrina/PR, 25 de julho de 2018.

)1cts-r.kzr
Julia Saragoça Santos

Departamento de Suprimentos e Patrimônio

o oraes a n az
e Suprimentos e Patri ônio



Planilha4

ITEM QTD. Eletro
Londrina Eletro Rede Eletro

Company
Eletro

Conduluz
Leroy
Merlin Telhanorte MEDIA MEDIA

TOTAL

1 7' 750 - R-$-8758 R$ 7,25 R$ 5,95 R$ 6,26 *** *** R$ 6,49 , R$ 4.867,50 ,

2 , 30 R$ 8,58 R$ 7,20 R$ 5,95 R$ 6,26 *** *** R$ 6,47 , R$ 194,10

3 2 R$ 46,73 R$-69700 R$ 48,02 R$ 53,48 *** *** R$ 49,41 R$ 98,82 t--

4 _ 2 R$ 35,76 R$-38700 R$ 30,69 R$ 32,20 *** ***
Lf'
- R$ 33,23 R$ 66,46

5
,

2 R$ 16,90 R$ 3,50 R$ 15,02 R$42760 R$ 5,39 R$ 4,95 R$ 4,61 _ R$ 9,22

6 .- 2 R$ 16,90 R$ 3,50 R$ 12,80 R$--1-2760 R$ 5,39 R$ 5,85 R$ 4,91 R$ 9,82 _
7 , 3 R$ 55,59 R$-56700 R$ 40,00 R$ 38,50 *** *** R$ 44,70 / R$ 134,10 ,

8 / 70 .," R$22,91 R$-31700 R$20,77 R$28,00 *** *** R$23,89 R$ 1.672,30

9 . 10 / R$ 19,42 R$ 28,50 R$ 17,61 R$ 25,68 *** *** R$ 20,90 R$ 209,00

10 7' 100 tf R$ 1,73 R$--1780 R$ 1,12 R$ 1,74 *** *** R$ 1,53 R$ 153,00

11 - 100 ,,, R$-0768 R$ 0,65 R$ 0,64 *** *** ' R$ 0,65 R$ 65,00

12 , 30 R$ 3,83 R$ 5,45 R$ 4,76 R$ 6,30 *** *** R$ 4,68 R$ 140,40

13 / 20 /  R$5,03 R$35,00 R$ 16,48 R$ 14,00 *** *** R$21,83 R$436,60

TOTAL R$ 8.056,32,

Y•t75

Pagina 1



e4 le e a 2 9474, cm ei

TERMO DE FIXAÇÃO DE PREÇO MÁXIMO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 33/2018.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS,

REATORES, SOQUETES E FITAS ISOLANTES.

A partir das informações apresentadas no Relatório de Preços dos

autos em epígrafe, fixo como preço máximo para o registro de preços para eventual aquisição

de lâmpadas, reatores, soquetes e fitas isolantes os valores médios apresentados no relatório

de preços, que culminam no total de R$ 8.056,32 (oito mil e cinquenta e seis reais e trinta e

dois centavos), conforme a seguinte tabela:

PREÇO MÁXIMO

ITEM QTD. UNITÁRIO TOTAL

1 750 R$ 6,49 R$ 4.867,50

2 30 R$ 6,47 R$ 194,10

3 2 R$49,41 R$98,82

4 2 R$ 33,23 R$ 66,46

5 2 R$ 4,61 R$9,22

6 2 R$4,91 R$9,82

7 3 R$ 44,70 R$ 134,10

8 70 R$ 23,89 R$ 1.672,30

9 10 R$ 20,90 R$ 209,00

10 100 R$ 1,53 R$ 153,00

11 100 R$0,65 R$65,00

12 30 R$4,68 R$ 140,40

13 20 R$21,83 R$436,60

TOTAL RS 8.056,32

Londrina/PR, 25 de julho de 2018.

Ai ton Nãntes
Presidente



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Requisição N°: 2627/ 2018

De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Para: Diretoria Geral

Aquisição de: Outros

Especificação: Registro de preços para eventual aquisição de lâmpadas, reatores, soquetes e fitas isolantes.

Justificativa: Periodicamente, faz-se necessária a aquisição de lâmpadas, reatores, soquetes e fitas isolantes
para a realização dos serviços de manutenção das instalações prediais da Câmara Municipal de
Londrina.

• Em: 27/07/2018

Tramitação
Cotações do Departamento de Suprimentos e Patrimônio:

Cotação 1 Cotação 2 Cotação 3
Valor: 0,00

Data:

Fornecedor:

Valor: 0,00

Data:

Fornecedor:

Valor: 0,00

Data:

Fornecedor:

Obs: 0 preço máximo para o registro de pregos para eventual aquisição de lâmpadas, reatores, soquetes e fitas isolantes é
de R$ 8.056,32. Ao Departamento Financeiro para informar classificação da dotação orçamentária e existência de
saldo no orçamento de 2018.

Saldo orçamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Material) 197.470,16
Saldo orgamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Serviços) 0,00

lDesp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Material) 15,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Serviços) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Material) 1.350,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Serviços) 0,00
"Saldo Previsto na LDO? I Não I Qtde.: 0 I Valor: 10,00

Obs: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001
Natureza da despesa: 3390.302600 - Material elétrico e eletrônico.

,

Her rn ;  
a.. nF8;n8anacrbeierota:;/-7

ner)e, -t""),(7.! ° .(v11.9,b010-5
Em: 30/07/2018

Despesa Autorizada: Aguardando

Obs:

Em: 2018-07-30 00:00:

ri Geral
Mark Sandro prezo de Almeida - Matricula 817



•

Jornal Oficial n° 3108 Pág. 10 Quinta-feira, 20 de outubro de 2016

LOTE N° 13, arrematado pelo Sr. José Roque Cantoni, Carteira de Identidade Civil n° 1.249.421-2 — SSP-PR, CPF n° 205.597.399-15, pelo
valor de R$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais);

LOTE N° 14, arrematado pelo Sr. José Roque Cantoni, Carteira de Identidade Civil n° 1.249.421-2 — SSP-PR, CPF n° 205.597.399-15, pelo
valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais);

LOTE N° 15, arrematado pelo Sr. José Odair Mota, Carteira de Identidade Civil n° 3.898.576-0 — SSP-PR, CPF n°520.166.849-68, pelo valor de
R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais);

LOTE N° 16, arrematado pelo Sr. José Odair Mota, Carteira de Identidade Civil n° 3.898.576-0 — SSP-PR, CPF n°520.166.849-68, pelo valor de
R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais);

Data e Assinaturas: Londrina, 17/10/2016; (Sercomtel S.A. — Telecomunicações: Eloiza Fernandes Pinheiro Abi Antoun e arrematantes.

INTIMAgA0
A Sercomtel S.A Telecomunicações, torna público aos interessados do Edital de Credenciamento n° 001/2012, que tem por objeto credenciar
empresas para a prestação de serviços de prospecção de Clientes e a intermediação da comercialização de produtos/serviços, para a cidade de
Curitiba e demais cidades do Paraná, conforme Anexo I, do contrato, dirigida a pessoas jurídicas e físicas que não pertençam a carteira de clientes
exclusivos da SERCOMTEL, conforme critérios e condições estipuladas na minuta de contrato, Anexo A, deste Edital, que a Comissão Especial de
Licitação nomeada pela Resolução Pres n.° 143/2013, julgou HABILITADA a empresa: R.O. DOS SANTOS — ME, por ter a mesma apresentado
todos os documentos exigidos no item 3.3, do Edital.

0 presente resultado será publicado no Diário Oficial do Município de Londrina, em cumprimento ao item 5.2 do Edital, conforme registrado na ata
de abertura e julgamento datada de 19/10/2016, ficando os interessados devidamente intimados para cumprimento do disposto no item 5, do Edital.
Publique-se.

Londrina, 20 de outubro de 2016. Marcia Dolores Cruciol - Presidente da Comissão Especial de Licitação.

PROCON - NÚCLEO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA
DO CONSUMIDOR

EXTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°3694/2013.
REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N°084/2013.
DECISÃO ADMINISTRATIVA: 093/2013.

CONSUMIDOR: PROCON DE LONDRINA.
FORNECEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Agência 1479).

DECISÃO:

"I- Pelo PROVIMENTO PARCIAL do Recurso Administrativo, interposto pelo recorrente CAIXA ECONÔMICA FEDERAL nos Autos do Processo
Administrativo sob n° 3694/2013, e pela conseqüente REFORMA da Decisão Administrativa n° 093/2013, proferida pelo PROCON-LD, a fim de
desconsiderar a MULTA I aplicada.

• II- Fica mantida a ADVERTËNCIA, em relação ã infração ao disposto no art. 2 da Lei Municipal 7.614/98.".

Londrina, 28 de julho de 2016. Paulo Arcoverde Nascimento - Secretário Municipal de Governo

CÂMARA

JORNAL DO LEGISLATIVO

ATOS LEGISLATIVOS

PORTARIA
PORTARIA N°108/2016

0 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, especialmente do art. 3°,
inc. IV, da Lei 10.520/2002.

RESOLVE:
Art. 1°. Designar, para exercer a função de Pregoeiro, os servidores desta Casa abaixo relacionados:

I. Anderson Rafael Delattre Abe — matricula 08111;
II. Felipe Werlang Paim — matricula 08713;
III. José Eduardo Ribeiro Balera —matrícula 06813;
IV. Luiz Fernando Moraes Marendaz — matricula 02811.
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I. 0 credenciamento dos interessados;
II. 0 recebimento, a abertura, o exame e a classificação das propostas escritas de preços;
Ill. A condução da sessão pública do pregão, incluindo procedimentos relativos aos lances verbais e à seleção da proposta e do lance de

menor preço;
IV. A abertura e a análise da documentação de habilitação do licitante vencedor;
V. 0 recebimento e o processamento da documentação do processo licitatorio respectivo, com todos os atos essenciais do pregão, com vistas

aferição de sua regularidade pelos órgãos de controle;
VI. 0 processamento dos recursos interpostos pelos licitantes;
VII. A adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor, caso não haja interposição de recurso;
VIII. A elaboração de ata;
IX. A direção dos trabalhos de sua Equipe de Apoio;
X. 0 encaminhamento dos autos do processo, devidamente instruido, à autoridade competente para o julgamento de recursos, seguindo-se a

adjudicação, a homologação e a contratação, ou, no caso de não haver interposição de recursos, para a homologação e a contratação
Xl. A pratica dos demais atos pertinentes ao procedimento.

Art. 3°. 0 Edital de Licitação determinara, em cada caso, qual sera o Pregoeiro responsável.

Art. 4°. Podem atuar como membros da Equipe de Apoio do Pregoeiro, em licitações na modalidade de Pregão, no âmbito da Camara Municipal de
Londrina, os seguintes servidores:

designados como Pregoeiros no art. 1°, desta Portaria, nos procedimentos de licitação em que não atuarem nesta qualidade;
Alex Gustavo da Silva — matricula 07512;
Bruna Fernandes Lonni — matricula 08613;
Débora Roque Martins Juliani matricula 05811;
Karolinne Zanlorenzi de Assunção Gehring — matricula 05412;
Lincoln Ross — matricula 13312;
Mitio Yoshida — matricula 04212;
Roberta Paiva da Silva — matricula 12613.

Art. 5°. 0 Pregoeiro fica autorizado a convocar membros da Equipe de Apoio, e, a depender da especificidade técnica do objeto ou da
documentação apresentada, outros servidores da Casa, técnicos da area, para auxiliar na análise das propostas e documentos.

Art. 6. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial, a Portaria n°. 47/2015.

Registre-se e Afixe-se

Edifício da Camara Municipal, em 11 de outubro de 2016. Fabio André Testa — Presidente

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N° 25/2016
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Registro de pregos para eventual aquisição de lâmpadas, refletores e reatores.
RECURSOS: 01.010.01.031.0001.2001.3390.302600 — Material Elétrico e Eletrônico.
VALOR TOTAL MÁXIMO: R$ 9.263,98 (nove mil duzentos e sessenta e trés reais e noventa e oito centavos).
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: as 09 horas e 15 minutos do dia 04/11/2016.
LOCAL: Rua Gov. Parigot de Souza, 145, Londrina/PR, na sala de reuniões.
RETIRADA DO EDITAL: diretamente no Setor de Suprimentos e Patrimônio ou no Site: http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/licitacoes.xhtml
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas pelo e-mail licitacao@cml.pr.gov.br ou, por telefone, com os servidores Roberta Paiva
(Tel.: 3374-1265) e Luiz Marendaz (Tel.: 3374-1312).

Em 19/10/2016. Ronan Wielewski Botelho - Diretor Geral

CONSELHOS

CMDI - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO N.° 023/2016

0 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - CMDI, no uso de suas atribuições previstas na Lei Municipal 7.841/99 (com alterações
subsequentes) e de acordo com a decisão de sua plenária proferida durante a reunião ordinária de 06/10/2016;

Art. 1° - Redefinir o calendário de reuniões ordinárias para o final do ano de 2016, conforme abaixo:

- 05 de novembro;
- 03 de dezembro.

Art. 2° - Definir o calendário de reuniões ordinárias para o ano de 2017, conforme abaixo:

RESOLVE:

- 19 de janeiro;
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. ***MINUTA* /2018
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°33/2018
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

A Camara Municipal de Londrina torna público que realizará licitação, para
exclusiva participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na modalidade
pregão presencial do tipo menor preço por item, para Registro de preços para eventual
aquisição de lâmpadas, reatores, soquetes e fitas isolantes, objeto da Requisição 2627/2018,
cujas despesas correrão por conta de dotação própria, na classificação: Funcional
Programática 01.010.01.031.0001.2001, Natureza de Despesa 3390.302600 — Material
elétrico e eletrônico.

0 procedimento licitatório reger-se-á pela Lei 10.520 de 17 de julho de
2002, pela Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, bem como pelas disposições
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e Ato da Mesa n°. 11/2013, e ao disposto neste Edital e
anexos.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES,
SOQUETES E FITAS ISOLANTES.
PREÇO MÁXIMO: RS 8.056,32 (OITO MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS
CENTAVOS).

Atuará como Pregoeiro do presente certame o servidor Felipe Werlang Paim
ou, substitutivamente, o servidor Luiz Fernando Moraes Marendaz, ambos designados e
autorizados pela Portaria n°. 108/2016, a convocar membros da Equipe de Apoio.

Os envelopes serão abertos no dia ***M1104UTA***, as 9h e 15min, na sala
de reuniões desta Camara Municipal de Londrina, situada na Rua Governador Parigot de
Souza, n°. 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, com o credenciamento dos
representantes de licitantes presentes.

0 Edital e as especificações estarão à disposição dos interessados no site da Câmara
Municipal de Londrina: http://wwwl.cml.prgov.br/cml/site/index.jspx - "Licitações", ou
poderão ser solicitados através do endereço eletrônico: licitacao@cml.pr.gov.br.
O Edital encontra-se no mural público da Camara Municipal de Londrina para consulta, no
endereço acima mencionado e, poderá ser adquirido no mesmo local — gratuitamente.

SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELOS ESCLARECIMENTOS (DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 13H As
1811): FELIPE PAIM (TEL.: 3374-1273) E LUIZ MARENDAZ (TEL.: 3374-1312).

Pregao Presencial n°.
***MINUTA***/2018 2
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SEÇÃO 1 - DO OBJETO

3

1 0 objeto desta licitação é Registro de preços para eventual aquisição de lâmpadas,
reatores, soquetes e fitas isolantes, para atender As necessidades da Camara Municipal
de Londrina, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de
Referência, neste Edital e seus Anexos.

2 0 preço a ser pago obedecerá aos seguintes parâmetros:

Item Descrição
Preço

unitário
máximo

Quantidade
Preço

máximo
total

I

Lâmpada fluorescente, tubular, T10, potência de
, 40W, temperatura de cor entre 6000 e 6500k,
comprimento entre 1200 e 1214mm e espessura
entre 28 e 33mm, vida útil média entre 6 e 10
mil horas, sob uma tensão elétrica padronizada
constante.

R$ 6,49 750 un.
R$

4.867,50

Lâmpada fluorescente, tubular, TIO, potência de
20W, temperatura de cor entre 6000 e 6500k,
comprimento entre 600 e 604mm e largura entre
28 e 33mm, vida útil média entre 6 e 10 mil
horas, sob uma tensão elétrica padronizada
constante.

R$ 6,47 30 un. R$ 194,10

3 Limpada de luz mista, potência de 500W, 220V,
E40. R$ 49,41 2 un. R$ 98,82

4
Limpada fluorescente espiral, potência de 45W,
220V, temperatura da cor entre 6000 e 6400K,
E27, 50/60Hz.

R$ 33,23 2 un. R$ 66,46

5 Limpada, potência de 25W, 110V, E27. R$ 4,61 2 un. R$ 9,22

6 Limpada, potência de 25W, 220/240V, 3U,
E27,50/60Hz. R$ 4,91 2 un. R$ 9,82

7

Refletor com lâmpada de led, cor cinza,
potência de 10W, 1200, AC
100-240V, 50/60Hz, Branco Quente,
temperatura da cor entre 4000 e 4500K, para
instalação no teto.

R$ 44,70 3 un. R$ 134,10

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Chico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX, 3374-1265 - Londrina PR
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8

Reator eletrônico de policarbonato, bivolt,
2x40w, para lâmpadas fluorescentes, cor cinza
ou preto. Conforme normas da ABNT 14417 e
14418/1999 e Portaria n°267 do Inmetro.

R$ 23,89 70 un. R$
1.672,30

9

Reator eletrônico de policarbonato, bivolt,
2x20w, para lâmpadas fluorescentes, cor cinza
ou preto. Conforme normas da ABNT
14418/1999 e Portaria n° 267 do Inmetro.

R$ 20,90 10 un. R$ 209,00

10

Soquete para limpada fluorescente tubular até
40W, com parafusos, sistema antivibratório,
termoplástico, cor branca. Garantia de 3 meses
a contar da data de aquisição.

R$ 1,53 100 un. R$ 153,00

11
Soquete para lâmpada fluorescente tubular até
40W, com rabicho, 2 pinos, sistema
antivibratório, termoplástico, cor branca.

R$ 0,65 100 un. R$ 65,00

12

Fita isolante de fios e cabos elétricos em rolo,
preta, confeccionada em PVC, antichamas,
material de alta resistência e proteção contra o
calor, comprimento de 20m aproximadamente e
espessura entre 0,13 e 0,19mm.

R$ 4,68 30 un. R$ 140,40

13

Luminárias, para iluminação de emergência,
com limpada de led, mínimo 6000k, 30 leds,
bivolt, potência maxima de 2W, com tomada de
2 pinos redondos (certificada pelo Inmetro),
acompanhada de buchas para gesso ou concreto
e parafusos para instalação. Fluxo luminoso
110, e vida (Ail entre 20.000 e 30.000 horas.
Autonomia de pelo menos 8 horas na
intensidade maxima e de 5 horas na intensidade
minima, com bateria de litio de 3,7V/2000mAh,
botão teste, botões liga e desliga e seletor de
intensidade de luz. Medidas aproximadas de
200m de comprimento, 20mm de altura e 55
mm de largura. Com fusível para proteção
contra incêndios. Embalagem com manual de
instruções em português. Garantia minima de I
ano a contar da data de aquisição.

R$ 21,83 20 un. R$ 436,60

Valor total da Licitação R$
8.056,32

Rua Gov. Pangot de Souza, 145
Centro Civic° Bento Munhoz da Roche Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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3 Os produtos/serviços serão adquiridos por meio do Sistema de Registro de Prego e terão
sua contratação formalizada por meio de Nota de Empenho, nos termos do art. 62 da
Lei 8.666/1993.

3.1 A existência de preços registrados não obriga a Camara Municipal de Londrina a
firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a utilização de outros
meios, respeitada a legislação relativa as licitações, para a contratação pretendida,
sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em
igualdade de condições.

3.2 A vigência da Ata de Registro de Preço e seu termo inicial estão previstos na minuta
da Ata de Registro de Preço (Anexo VI).

4 As especificações do objeto, os prazos e condições para sua execução estão dispostas no
Termo de Referência anexo a este Edital (Anexo I deste Edital) e na minuta da Ata de
Registro de Preço (Anexo VI deste Edital).

SEÇÃO II— DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5 As despesas com a execução do objeto referente ao presente certame, correrão a conta
de dotação própria, na classificação: Funcional Programática 01.010.01.031.0001.2001,
Natureza de Despesa 3390.302600 — Material elétrico e eletrônico.

SEÇÃO HI — DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6 Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências
constantes deste Edital e seus Anexos.

7 A participação na licitação será exclusiva para Microempresas (ME) e Empresas de
Pequeno Porte (EPP) e equiparados (pessoa fisica em empresário individual) nos termos
dos art. 3°, 48, I da Lei Complementar n°. 123/2006, com redação dada pela Lei
Complementar n°. 147/2014.

8 E vedada a participação nesta licitação de:

8.1 Consórcios de empresas, qualquer que seja a forma de constituição;
8.2 Empresas não enquadradas como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte

(EPP) nos termos do art. 3° da Lei Complementar n°. 123/2006;
8.3 Pessoas jurídicas que estejam suspensas de participar de licitações realizadas pela

Camara;
8.4 Pessoas jurídicas que estejam impedidas de licitar e contratar com o Município de

Londrina, nos termos do artigo 7° da lei 10.520/2002;

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Clvico Bento Munhoz da Roche Neto

Fone/FAX. 3374-1265 - Londrina - PR
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8.5 Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas iniclôneas para licitar ou contratar com
a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

8.6 Pessoas jurídicas estrangeiras que não funcionem no pais;
8.7 Pessoas jurídicas que tenham, como sócio-gerente, administrador ou integrante de

conselho, servidor do Municipio de Londrina, por força do art. 204, I, II, III e IV da
Lei Municipal 4.928/1992 - Estatuto do Regime Jurídico Onico dos Servidores
Públicos Civis do Município de Londrina — PR.

8.8 Pessoas jurídicas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob
concurso de credores ou em dissolução.

8.9 Pessoas jurídicas que possuam em seu quadro de pessoal empregados com menos de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou com menos de dezesseis
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

SEÇÃO IV — DA ABERTURA DA SESSÃO

9 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local
indicados no preambulo deste Edital, quando o representante do licitante deverá
apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:

9.1 Fora de qualquer envelope, para imediata apresentação na ocasião do
credenciamento:
9.1.1 Documento de identificação do representante — oficial com foto;
9.1.2 Documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em

nome do licitante (ato constitutivo e, se for o caso, procuração);
9.1.3 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de habilitação

do Edital (Anexo Ill).
9.1.4 A declaração de que se enquadra na Lei Complementar 123/2006 (Anexo IV);
9.1.5 Certidão emitida pela Junta Comercial, conforme o art. 8° da Instrução

Normativa DNRC n° 103/2007, ou de outro documento equivalente, a depender
do modo de constituição da licitante.

9.2 0 envelope n°. 1 (Proposta);
9.3 0 envelope n°. 2 (Documentação).

SEÇÃO V — DO CREDENCIAMENTO

10 O credenciamento é o ato pelo qual se possibilita aos interessados manifestarem-se, em
nome da empresa, na sessão pública do pregão, bem como participar de todos os atos
concernentes ao certame, como apresentar lances, formular intenção de recurso ou se
manifestar, de qualquer forma, durante a sessão.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Chico Bento Munhoa da Roche Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina -PR
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11 0 representante do licitante devera, no local, data e horário indicados no preambulo
deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como
participante deste Pregão, munido de documento oficial com foto, e do documento que
lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante.

12 São documentos que conferem ao representante do licitante poderes para manifestar-se
durante a sessão pública em nome do licitante:

12.10 estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual nos casos em
que o representante do licitante é designado como administrador capaz de representar
o licitante isoladamente.

12.20 documento do subitem anterior, acompanhado de procuração por instrumento
público, ou particular com firma reconhecida (modelo no Anexo II), com poderes
necessários para formulação de propostas, para a prática dos demais atos inerentes ao
certame, caso o representante do licitante não seja designado como administrador
capaz de representar o administrador isoladamente.

13 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante e cada empresa
licitante poderá ter apenas um representante.

14 Encerrada a fase de credenciamento, não se admitirá:
14.1 0 credenciamento de licitante que se apresentar após o encerramento desta fase;
14.2 A desistência das propostas apresentadas.

SEÇÃO VI — DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

15 A proposta e a documentação devem estar em envelopes opacos separados, lacrados e
conter em sua parte externa frontal identificação assim sugerida:

15.1"A Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do pregão]/[ano],
Envelope n°1: Proposta, Proponente (nome da empresa), CNPJ [CNPJ da empresa
licitante]".

15.2"A Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do pregão]/[ano],
Envelope n°2: Documentação, Proponente (nome da empresa), CNPJ: [CNPJ da
empresa licitante]".

16 Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento.

16.1 Para a participação por via postal o licitante deverá enviar em invólucro
16.1.1 Os dois envelopes (documentação e proposta);
16.1.2 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de

habilitação do Edital (anexo III);
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16.1.3 A declaração e de que se enquadra como Microempresa (ME) ou
Empresa de Pequeno Porte (EPP) (Anexo IV), acompanhada da certidão da
Junta Comercial,

16.2Se os documentos referentes á condição de Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte não forem apresentados ou estiverem dentro dos envelopes de proposta ou de
habilitação, o licitante somente terá sua proposta e documentação analisada caso não
compareçam outros interessados, pois tais documentos constituem requisito mínimo
para participação na licitação.

16.30 invólucro único deve ser endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte
identificação: "A Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do
pregão]/[ano], Sessão em [data da sessão, com dia, mês e ano], as [hora da
realização da sessão]".

16.4 Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão
efeitos como proposta.

17 A proposta comercial constante do Envelope n°. 1 deverá ser redigida em papel com
identificação da empresa (timbre, carimbo ou outra inscrição que a caracterize), em
lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, sem acréscimos, sem entrelinhas, sem
rasuras, datada, assinada, e rubricada em todas as suas folhas pelo licitante ou seu
representante, e devem apresentar:

17.1 As características do objeto de forma clara e precisa e todas as informações
necessárias para verificação da adequação da cotação com o objeto do certame,
observadas as especificações constantes do Termo de Referencia.

17.20 preço em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), no qual devem
estar incluídos todos os custos decorrentes da execução contratual, tais como
despesas com impostos, taxas e quaisquer outros que incidam na contratação do
objeto, inclusive os custos de entrega no local indicado pela Camara Municipal de
Londrina.

18 0 Envelope n° 01 deverá também conter uma mídia, preferencialmente pen drive, com a
proposta a ser encaminhada pelo sistema esProposta, disponibilizado no site da Camara
Municipal de Londrina, na pagina de publicação do edital do presente certame.

18.1 As instruções de preenchimento da proposta e o executável (sistema esProposta)
estarão disponíveis em arquivo compactado no campo do presente Pregão Presencial,
na pagina <http://wwwl. cml . pr. gov. br/cml/site/licitacoes. xhtm l>.

18.2A apresentação de propostas por mídia visa agilizar o procedimento de apuração.
18.3A proposta em midia deverá conter os idênticos valores contantes nas propostas

impressas.
18.4Em caso de divergência dos valores, considerar-se-á a mais vantajosa a Camara

Municipal de Londrina.
18.5As mídias serão devolvidas aos licitantes presentes, após o término da sessão

pública, desde que encerrada a etapa de lances.
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18.6Caso a midia não se encontre dentro do envelope, mas em mãos do licitante
credenciado, sera admitido seu uso para importação dos dados em Sessão, desde que
possua idêntico conteúdo (marca e valores) da proposta impressa.

18.7A proposta não apresentada nos termos acima não sera classificada.

19 A apresentação da proposta implica:

19.10 conhecimento e aceitação de todos os termos do Edital;
19.2Validade de 90 (noventa) dias, se outra, de maior prazo, não for designada na

proposta;
19.30brigação de cumprir sua proposta, caso seja declarada vencedora do certame, nas

condições e prazos máximos previstos no Termo de Referência;
19.4Submissão ao regime de penalidades estabelecido na minuta da Ata de Registro de

Preço (Anexo VI), em especial a referente á recusa em assinar a Ata de Registro de
Preço no prazo de 7 (sete) dias ateis após regularmente convocada.

20 No caso de conflito entre as informações constantes na proposta, sempre que possível o
Pregoeiro promoverá o saneamento, mediante a interpretação que amplie a disputa entre
os interessados, desde que não haja comprometimento de interesse da Camara
Municipal de Londrina, da finalidade e da segurança da contratação.

21 É facultado ao licitante apresentar catálogos para imediata apresentação ao Pregoeiro,
com o intuito de esclarecer dúvidas quanto a adequação do objeto apresentado na
proposta e o objeto do certame, sendo vedada a suspensão da sessão para apresentação
posterior.

22 Em hipótese alguma poderá haver alteração no conteúdo da proposta apresentada,
ressalvados os casos de evidente erro material, modificação essa que sera avaliada pelo
Pregoeiro quanto á sua admissibilidade.

23 A falta de data, de assinatura ou de rubrica nas páginas da proposta, conforme o caso,
poderá ser sanada pelo representante da empresa presente à sessão.

SEÇÃO VII — DA CLASSIFICAÇÃO, DA ANÁLISE PRELIMINAR DE
ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E DA ETAPA DE LANCES

24 0 Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificará aquelas que não
tenham ofertado objetos compatíveis com os requisitos estabelecidos neste Edital, que
sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento.
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25 A compatibilidade do objeto sera verificada em face das exigências mínimas de
especificação impostas as propostas e, ainda, pela inexistência de qualquer alusão a
especificação incompatível com o Termo de Referência.

26 Serão levadas para a fase de lances as que estiverem com seu preço até 10% (dez por
o) acima do valor da melhor proposta apresentada.

26.1 aso não haja no mínimo 3 (três) propostas na condição do item anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3
( e's).

26.1 m caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas.

27 Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará inicio á etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e inferiores ao menor lance ofertado.

28 0 julgamento sera realizado pelo valor unitário por item e somente serão aceitas duas
casas decimais.

29 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do Ultimo preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

30 Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor
preço vir a ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa
competitiva de lances entre os licitantes, com obediência aos critérios estabelecidos nos
itens anteriores.

SEÇÃO VIII — DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

31 0 Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao valor e
decidirá motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.

32 Sera desclassificada a proposta final que:

32.1Contenha vícios ou ilegalidades.
32.2NAo apresente as especificações exigidas pelo Termo de Referência.
32.3Deixar de apresentar as comprovações e declarações exigidas.
32.4Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital para o

respectivo item.
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32.5Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que,
comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da
contratação pretendida.

32.6Ndo vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e
produtividade apresentada.

33 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do
artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de sua exequibilidade.

34 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, caso em que deverá apresentar as provas ou
os indícios que fundamentam a suspeita.

35 Se a proposta não for aceitável, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a
qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma que atenda ao edital.

36 0 pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido prego
melhor nas seguintes situações:

36.1Quando identificada a licitante classificada em primeiro lugar;
36.2Quando o pregoeiro convocar o licitante que apresentou a proposta subsequente, em

caso de desclassificação ou inabilitação do licitante com proposta classificada em
primeiro lugar.

37 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
sua substáncia, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e
atribuir-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

38 Aceita a proposta classificada em primeiro lugar o licitante deverá comprovar sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

SEÇÃO IX — DA HABILITAÇÃO

39 0 Pregoeiro procederá á abertura do envelope "Documentação" (envelope n°. 2) do
licitante classificado em primeiro lugar para a verificação das condições de Habilitação.

40 Será inabilitado o licitante que não apresentar sua documentação em situação regular ou
fora do prazo de vigência, ressalvadas as faculdades conferidas pelo art. 43 da Lei
Complementar n° 123/2006.
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41 Em caso de inabilitação do licitante mais bem classificado, proceder-se-á A analise das
condições de habilitação do classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, até
que se encontre licitante em condições de ser habilitado.

42 Para a habilitação jurídica deve-se apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor e atualizado (original e todas as alterações ou consolidação),
devidamente registrado na Junta Comercial ou em outro órgão competente, na forma da
lei, com indicação dos atuais administradores ou dirigentes.

42.1Caso o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor tenha sido apresentado
na ocasião do credenciamento para que seja juntado aos autos, é facultada a não
apresentação dentro do envelope n°. 2 (Documentos).

43 Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista deve-se apresentar:
43.1 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão

Conjunta — conforme Portaria RFB/PGFN n°. 1.751/2014);
43.2Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
43.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e

Imobil idrios);
43.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),

mediante a apresentação da CRF (Certidão de Regularidade do FGTS, expedido pela
Caixa Econômica Federal — CEF);

43.5Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por
meio da apresentação da certidão negativa, nos termos do art. 642-A da CLT
(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT).

44 Para a qualificação econômico-financeira a empresa devera apresentar certidão
Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo cartório
distribuidor da sede do licitante.

45 A empresa deverá apresentar uma declaração de que não há em seu quadro de
funcionários menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso,
nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de
aprendiz, conforme Anexo V deste Edital.

46 Os documentos, com exceção daqueles que contenham determinação especifica para
apresentação em original, poderão ser entregues em original ou fotocópia autenticada
por tabelião ou por integrante da Equipe de Apoio do Pregoeiro, por servidor do
Departamento de Suprimentos e Patrimônio ou pelo próprio Pregoeiro designado para o
certame.
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47 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que estiver com alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, a contar da data da declaração de que é vencedora, prorrogável, a
requerimento da interessada e a critério da Administração, por igual período, para a
regularização de sua situação ou para a emissão de certidão positiva com efeitos de
negativa, nos termos do art. 43 da Lei Complementar n°. 123/2006.

47.1A não inserção da certidão no envelope de habilitação, mesmo que apresente
restrição, no Envelope n°. 2 impede a concessão do beneficio acima referido, nos
termos do art. 43 da Lei Complementar n°. 123/2006.

47.2Caso a empresa não se regularize, poderá a Camara Municipal de Londrina, sem
prejuízo das sanções cabíveis, convocar os outros licitantes, respeitada a ordem de
classificação.

48 Os documentos emitidos via internei estão sujeitos a confirmação no site do órgão
emissor.

49 As certidões ou certificados que não contenham prazo de validade somente serão
aceitos quando expedidos no prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data limite
para o recebimento das propostas, ressalvado o ato constitutivo, cuja aceitação
independe do prazo de expedição.

SEÇÃO X — DOS RECURSOS

50 Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe sera concedido o prazo de 3 (três)
dias para a apresentação das razões do recurso, os demais licitantes consideram-se
desde logo intimados para apresentar contrarrazdes em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos
autos.

51 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto a intenção de recorrer,
devidamente registrada em ata, importará a preclusão da pretensão recursal.

52 Não serão conhecidos:

52.10 recurso que tenha conteúdo incompatível com o suscitado na sessão e registrado
na Ata da Sessão.

52.20 recurso escrito e as contrarrazões encaminhados ao protocolo intempestivamente,
ou seja, fora do prazo.

52.30s recursos imotivados ou insubsistentes.
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53 As razões recursais podem ser enviadas via fac-símile ou no e-mail
licitacao@cml.pr.gov.br, desde que os originais sejam protocolizados em até 3 (três)
dias após o registro do recebimento.

54 Expirado o prazo para apresentação de razões recursais, sejam apresentadas ou não, o
Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhar os autos, com as devidas
informações, para a análise do Presidente da Camara Municipal de Londrina, que
decidirá em 5 (cinco) dias úteis.

55 0 provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

SEÇÃO XI — DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DO
PROCEDIMENTO

56 0 objeto da licitação sera adjudicado ao licitante declarado vencedor:

56.1 Por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso; ou
56.2Por ato da autoridade competente após a regular decisão dos recursos apresentados.

57 0 Pregoeiro remeterá os autos para a homologação da Presidência da Camara Municipal
de Londrina diante das seguintes condições cumulativas:

57.1 Se não houver intenção de interpor recurso manifestada por licitante na sessão.
57.2Se o licitante vencedor não necessitar do prazo para regularização de restrições junto

ao fisco previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n°. 123/2006.
57.3Se o licitante vencedor não figurar no cadastro dos impedidos de licitar do Tribunal

de Contas do Parana ou no Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Ato de
Improbidade Administrativa do CN.1.

58 Constatado o impedimento de licitar, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente,
verificará sua aceitabilidade e procederá à habilitação do proponente, e assim
sucessivamente, respeitada a ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
que atenda ao Edital.

59 0 Pregoeiro manterá sob seu poder os envelopes de habilitação ainda não abertos dos
demais licitantes, pelo prazo de 15 (quinze) dias corridos após a homologação do
certame.
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60 Encerrado o prazo do item anterior, automaticamente se dará inicio ao prazo de 5
(cinco) dias corridos para os interessados retirarem a documentação, sob pena de
inutilização dos envelopes, independentemente de notificação.

SEÇÃO XII — DA FORMALIZAÇÃO E DO CONTEÚDO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇO

61 Após a homologação do certame, o vencedor sera convocado para, no prazo de 7 (sete)
dias úteis, assinar a Ata de Registro de Preço (Anexo VI deste edital).

62 Ante a solicitação da empresa e concordância da Diretoria Geral da Camara Municipal
de Londrina, o prazo definido para a assinatura do instrumento é prorrogável, uma vez,
por igual período.

63 As eventuais contratações decorrentes do Sistema de Registro de Preço serão
formalizadas por meio de Nota de Empenho, nos termos do art. 62 da Lei 8.666/1993.

64 Os preços registrados em Ata de Registro de Preços serão objeto de verificação
periódica vantajosidade, mediante pesquisas de mercado.

65 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
assinar a Ata de Registro de Preço, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidõneo ou
cometer fraude fiscal, poderá ser impedido de licitar e contratar com o Município de
Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas e das
demais cominações legais, conforme art. 7° da Lei 10.520/2002.

65.10 disposto acima é aplicável ao participante da licitação que deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame ou se comportar de modo
in idôneo.

66 Encontra-se no Termo de Referência (Anexo I) e na Ata de Registro de Preço (Anexo
VI), partes integrantes do presente Edital, a disciplina detalhada sobre: vigência do
contrato, especificações do objeto, condições de execução, recebimento do objeto, preço
e condições de pagamento, rescisões, obrigações das partes, fiscalização contratual,
regime de penalidades e demais questões pertinentes a contratação.

SEÇÃO XIII— DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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67 Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar edital de licitação, cujo protocolo
deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias ateis antes da data fixada para o recebimento das
propostas e a Administração julgará e responderá à impugnação em até 3 (três) dias
úteis.

67.1A impugnação protocolada intempestivamente sera admitida como exercício do
direito de petição.

67.2A autoridade competente, por razões de interesse público, poderá suspender a sessão
pública para garantir a segurança da contratação.

68 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, com reabertura do prazo legal nos casos em
que a alteração afeta a formulação das propostas.

69 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelo Pregoeiro e pelos
licitantes presentes que aceitarem assiná-la, com registro das ocorrências.

70 Todos os fechos de envelopes, documentos e propostas serão necessariamente
rubricados pelo Pregoeiro, facultado aos licitantes presentes o direito de rubricá-los.

71 Se não houver expediente ou se ocorrer qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão sera automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

72 E facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
dos envelopes.

73 Na análise preliminar das propostas, na habilitação ou no julgamento das propostas, o
Pregoeiro poderá sanar fatos qualificados ou não no presente Edital como erros, falhas
ou vícios que não alterem sua substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

74 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importara o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia, de economia e do interesse público.

75 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
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Camara Municipal de Londrina, o principio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

76 A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo
em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por
ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e
devidamente fundamentado.

77 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Camara Municipal de Londrina não sera, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

78 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
inicio e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Câmara Municipal de Londrina.

79 0 foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da comarca de Londrina,
com exclusão de qualquer outro.

SEÇÃO XIV — DOS ANEXOS

80 Fazem parte do presente edital os seguintes anexos:

80.1Anexo I: Termo de Referência;
80.2Anexo II: Modelo de Carta de Credenciamento;
80.3Anexo III: Modelo declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação do

Edital;
80.4Anexo IV: Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de

Pequeno Porte (EPP);
80.5Anexo V: Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei n°

9.854/99);
80.6Anexo VI: Minuta da Ata de Registro de Preço.

Londrina, em 16 de agosto de 2018.

Mark Almeida
Diretor-Geral
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ANEXO 1 — TERMO DE REFERÊNCIA

SECA() I — DO OBJETO

18

1 Constitui objeto do presente certame o registro de preços para eventual aquisição de
lâmpadas e reatores, visando a atender as necessidades da Camara Municipal de
Londrina, para o período aproximado de 12 (doze) meses, conforme os seguintes itens e
quantitativos:

Item Qtde. Especificaçao

1 750

Lâmpada fluorescente, tubular, 110, potência de 40W, temperatura de
cor entre 6000 e 6500k, comprimento entre 1200 e 1214mm e
espessura entre 28 e 33mm, vida útil média entre 6 e 10 mil horas, sob
uma tensão elétrica padronizada constante.

2 30
Lâmpada fluorescente, tubular, TIO, potência de 20W, temperatura de
cor entre 6000 e 6500k, comprimento entre 600 e 604mm e largura
entre 28 e 33mm, vida útil média entre 6 e 10 mil horas, sob uma
tensão elétrica padronizada constante.

3 2 Limpada de luz mista, potência de 500W, 220V, E40.

4 2
1

Lâmpada fluorescente espiral, potência de 45W, 220V, temperatura da
cor entre 6000 e 6400K, E27, 50/60Hz.

5 2 Limpada, potência de 25W, 110V, E27.

6 2 Lâmpada, potência de 25W, 220/240V, 3U, E27,50/60Hz.

7 3
Refletor com lâmpada de led, cor cinza, potência de IOW, 120°, AC
100-240V, 50/60Hz, Branco Quente, temperatura da cpr entre 4000 e
4500K, para instalação no teto. CA-RA/trill Atlivimil ,JAN-6

8 70
Reator eletrônico de policarbonato, bivolt, 2x40w, para lâmpadas
fluorescentes, cor cinza ou preto. Conforme normas da ABNT 14417 e
14418/1999 e Portaria n°267 do Inmetro.

9 10
Reator eletrônico de policarbonato, bivolt, 2x20w, para lâmpadas
fluorescentes, cor cinza ou preto. Conforme normas da ABNT
14418/1999 e Portaria n°267 do Inmetro.

10 100 Soquete para limpada fluorescente tubular até 40W, com parafusos,

Rua Gov Parigot de Souza, 145
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sistema antivibratório, termoplástico, cor branca. Garantia de 3 meses a
contar da data de aquisição.

11 100 I Soquete para lâmpada fluorescente tubular até 40W, com rabicho, 2
pinos, sistema antivibratório, termoplástico, cor branca.

12
Fita isolante de fios e cabos elétricos em rolo, preta, confeccionada em

30 PVC, antichamas, material de alta resistência e proteção contra o calor,
comprimento de 20m aproximadamente e espessura entre 0,13 e

, 0,19mm.

13 20

Luminárias, para iluminação de emergência, com lâmpada de led,
mínimo 6000k, 30 leds, bivolt, potência máxima de 2W, com tomada ,
de 2 pinos redondos (certificada pelo Inmetro), acompanhada de !
buchas para gesso ou concreto e parafusos para instalação. Fluxo
luminoso 110, e vida útil entre 20.000 e 30.000 horas. Autonomia de
pelo menos 8 horas na intensidade máxima e de 5 horas na intensidade
minima, com bateria de litio de 3,7V/2000mAh, botão teste, botões liga
e desliga e seletor de intensidade de luz. Medidas aproximadas de '
200m de comprimento, 20mm de altura e 55 mm de largura. Com I
fusível para proteção contra incêndios. Embalagem com manual de !
instruções em português. Garantia minima de 1 ano a contar da data de I
aquisição.

SEÇÃO II - JUSTIFICATIVA

2 Quanto A necessidade: Periodicamente se faz necessária a aquisição de lâmpadas e
reatores, para a realização dos serviços de manutenção das instalações prediais do
edificio da Camara Municipal de Londrina.

3 Quanto ao uso do Sistema de Registro de Preços: Considerando a racionalização do
armazenamento e o melhor aproveitamento do espaço, é de interesse da Administração
que os pregos sejam registrados e as contratações sejam efetivadas conforme o
surgimento da ocasião de sua utilização, evitando-se, assim, estoque desnecessários e a
deterioração dos materiais.

SEÇÃO Ill - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA E ACEITAÇÃO

4 0 fornecimento será efetuado sempre que solicitado pelo Departamento de
Administração Predial, com prazo de entrega não superior a 5(cinco) dias úteis,
contados a partir do envio da Nota de empenho ao e-mail da empresa.
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5 Os bens deverão ser entregues na sede do orgão, no Centro cívico Bento Munhoz da
Rocha Neto, Rua Parigot de Souza, n°. 145, Londrina, Paraná, no horário das 8 horas As
17 horas, As segundas, quartas ou sextas-feiras.

6 Caso o termo final do prazo de entrega recaia em terças ou quintas-feiras, considerar-se-
á prorrogado até o dia útil seguinte.

7 Servidor lotado no Departamento de Administração Predial da Camara Municipal de
Londrina poderá dar o recebimento provisório na ocasião da entrega, o qual implica
atestado de verificação da correta quantidade nominal dos itens entregues.

8 0 recebimento definitivo poderá ser expresso ou tácito, será tácito na falta de
manifestação do Departamento de Administração Predial em 5 (cinco) dias úteis a partir
do recebimento provisório ou, ainda, com o envio da nota ao Departamento Financeiro
para pagamento.

9 0 recebimento definitivo implica atestado de verificação da adequação do produto
entregue As especificações do objeto.

10 Nenhuma espécie de recebimento prejudica a responsabilidade da empresa fornecedora
por vícios ocultos.

11 Os produtos deverão ser acondicionados em embalagens com descrição das
quantidades uma vez que racionalizará a conferência e a viabilizará a sistemática de
fornecimento interno da Contratante.

SEÇÃO IV - DA GARANTIA E SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS

12 As lâmpadas, reatores, soquetes e fita isolante deverão te prazo de garantia minima de
90 (noventa) dias, prevalecendo o prazo de garantia fixado pelo fabricante ou
fornecedor, caso maior.

13 0 refletor deverá ter prazo de garantia minima de 2 (dois) anos, prevalecendo o prazo
de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior.

14 A luminária de emergência deverá ter prazo de garantia minima de 1 (um) ano,
prevalecendo o prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior.

15 0 Departamento de Administração Predial está apto a declarar a constatação de vícios
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ocultos existentes nos produtos entregues, reduzirá a termo a descrição dos produtos
defeituosos, e solicitará a substituição via e-mail ou fac-símile

16 A substituição de produto considerado defeituoso será efetuado em remessa única, com
abertura de prazo equivalente e diante das mesmas condições previstas para a entrega.

SEÇÃO V - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

17 Rejeitar, no todo ou em parte, objeto entregue em desacordo com as obrigações
assumidas pela contratada, justificando as razões da recusa.

18 Notificar a contratada, fixando-lhe prazo para substituição de materiais em
desconformidade com as especificações técnicas deste Termo.

19 Diante do cumprimento das obrigações contratuais, efetuar o pagamento no prazo
previsto.

SEÇÃO VI- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

20 Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, em estrita observância das
especificações do Edital, acompanhada do recibo constando detalhadamente as
indicações da marca, tipo e procedência.

20.1E de responsabilidade da Contratada o descarte das lâmpadas queimadas.
20.2Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, taxas comerciais, tributos e

contribuições que incidam direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos
produtos.

20.3 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Camara Municipal de Londrina
de maneira clara, concisa e lógica durante a vigência do contrato e, no caso de
reclamações, respondê-las prontamente.

20.4Quando for o caso, a Contratada deverá entregar os Termos de Garantia dos
produtos, emitidos pelos fabricantes e assinados pelo representante legal da empresa,
junto ao material;

20.5 Fornecer materiais novos e sem uso anterior.

SEÇÃO VII -DA ACEITAÇÃO E CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

21 0 recebimento definitivo do objeto implica atestado de verificação da adequação do
produto entregue ao solicitado e As especificações.

21.1Nenhuma espécie de recebimento prejudica a responsabilidade da empresa
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fornecedora por vícios ocultos.

22

22 0 recebimento definitivo fica condicionado A verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pelo fornecedor com preço registrado e do regular
cumprimento das obrigações assumidas na contratação.

22.1A Nota Fiscal deverá ser apresentada com a entrega dos produtos.
22.2A Nota Fiscal deverá se referir a todos os fornecimentos solicitados na Nota de

Empenho.
22.3Caso não seja possível conter na Nota Fiscal as informações do item anterior, o

fornecedor deverá encaminhar, junto a ela, um relatório que apresente tais
informações, com data e assinatura do responsável.

23 0 pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo, pelo fiscal do
contrato, da Nota Fiscal apresentada pela contratada.

24 0 prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento, pelo
servidor designado a atuar como fiscal da contratação, da Nota Fiscal apresentada pela
contratada.

25 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes A
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese,
o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação,
não acarretando qualquer ônus para a contratante.

26 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela contratada, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

27 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

28 A contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela contratada, que porventura não tenha sido acordada na Ata de Registro de Preços.

29 A contratante poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive
retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil ou
impossível reparação.
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ANEXO II— MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO)

Câmara Municipal de Londrina
Pregão Presencial n°. [número do pregão ]/[ano]

Através da presente, autorizo o(a) Sr.(a) [nome do outorgado], portador(a)
da Cédula de identidade, Registro Geral (RG) n°. [número], e inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n°. [número] a participar do procedimento
licitatório acima referido, na qualidade de representante de (Razão Social), pessoa jurídica
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob
o n°. [número]. Para tanto, outorgo à pessoa fisica supramencionada amplos poderes para
praticar todos atos inerentes ao pregão Presencial n° [número do pregão]/[ano].

Estou ciente, de que responderei em juizo ou fora dele, se for o caso, por
todos os atos que venham a ser praticados por nosso Representante Legal.

, de de [ano].

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:
RG:
CPF:

Cargo:

Rua Go, Parigot de Souza, 143
Centro Civico Bento Munhoz d Roche NotO

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina -PR

Pregao Presencial
***MINUTA***/2018 24

ANEXO III — DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO DO EDITAL

A empresa [nome da empresa], pessoa jurídica de direito privado inscrita no
Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°.
[número], para fins de participação no Pregão Presencial n° [número do pregão]/[ano]
realizado pela Camara Municipal de Londrina, declara, sob as penas da Lei e nos termos do
art. 4°, inciso VII da Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
concorda com as disposições do Edital do Pregão Presencial n°. [número do pregão }/[ano] e
seus Anexos.

Em de

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:

RG:
CPF:
Cargo:

[ono].
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ANEXO IV — DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

A empresa (Razão Social), pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°. [número], declara, sob as
sanções administrativas previstas e sob as penas da Lei, ser [microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme o caso] nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos
impedimentos previstos no §4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006.

Local e data.

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:
CPF:
Cargo:

Observações:
a) Esta declaração deve ser preenchida somente por empresa que se

enquadrar na Lei Complementar 123 de 2006, para que possa se valer dos beneficios da Seção
VII e item 41 deste Edital.

b) A não apresentação desta declaração sera interpretada como não
enquadramento do licitante como ME ou EPP ou como a renúncia do direito de tratamento
diferenciado conferido pela LC 123/2006.
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ANEXO V — MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA )4. PROIBIÇÃO DO
TRABALHO DO MENOR (LEI N° 9.854/99)

Eu (nome), portador(a) da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) n°.
[número], na qualidade de Representante Legal da empresa (Razão Social), pessoa jurídica
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob
o n°. [número] interessada em participar da licitação modalidade Pregão presencial n°
[número do pregão]/[ano], da Câmara Municipal de Londrina, Estado do Paraná, em
cumprimento As determinações da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, DECLARO, sob as
penas da lei, que em meu quadro de pessoal não ha menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, conforme inciso
XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.
(cidade, data).

de de [ano].

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:

RG:
CPF:
Cargo:
(Obs.: Este documento deverá constar no envelope n° 2 'Documentação')

Rua Gov Pannot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374.1265. Londrina - PR



Pregão Presencial n°,
***MINUTA***/2018

ANEXO VI—MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. Inúmero sequencial de atas e contratosI12018
PREGÃO PRESENCIAL N°. Inúmero e anol
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 33/2018

27

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES,
SOQUETES E FITAS ISOLANTES

VALOR: IPREÇOI (I VALOR POR EXTENSOD
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, com sede na Rua Gov.
Parigot de Souza, 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina — PR, inscrita
no CNPJ sob o n° 78.316.064/0001-93, neste ato representado por seu Presidente, Vereador
Ailton da Silva Nantes, portador da Cédula de Identidade n° [número do RG] e CPF n°
[número do CPF];

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial
em epígrafe, conforme Relatório Final de Licitação e Termo de Homologação ratificados pelo
Presidente da Camara Municipal de Londrina;

Resolve firmar Ata de Registro de Prego com [nome da licitante vencedora],
inscrita no CNPJ sob o n° [número do CNPJ], com sede na [endereço completo], CEP n°.
[número do cep], no Município de [município], neste ato representada pelo(a) Sr(a).
[designado em ato constitutivo ou em instrumento de mandato], portador(a) da Cédula de
Identidade n° [número do RG] e CPF n° [número do CPF], nos seguintes termos:
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CLÁUSULA PRIMEIRA— DO OBJETO
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1 0 objeto deste instrumento é Registro de preços para eventual aquisição de lâmpadas,
reatores, soquetes e fitas isolantes, para atender As necessidades da Camara Municipal
de Londrina, conforme especificações e quantidades estabelecidas no presente
instrumento, no Termo de Referência, no Edital e seus Anexos.

2 A disciplina dos prazos, das condições de entrega e aceitação, da garantia e substituição
dos produtos, das obrigações da contratada e da contratante e d
as condições do pagamento estão previstas no Termo de Referêntia, documento que
integra o presente instrumento, como se nele estivesse transcrito.

3 A existência de preços registrados não obriga a Câmara Municipal de Londrina a firmar
as contratações que deles poderão advir, facultando-se a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa As licitações, para a contratação pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de
condições.

CLAUSULA SEGUNDA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

4 As despesas com a execução dos contratos decorrentes do presente instrumento,
correrão A conta da dotação Funcional Programática 01.010.01.031.0001.2001,
Natureza de Despesa 3390.302600 — Material elétrico e eletrônico.

CLAUSULA TERCEIRA — DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO

5 A contratação será realizada conforme a ordem de classificação, de acordo com as
disposições do presente instrumento, e sera executada por emissão de Nota de
Empenho.

6 A Nota de Empenho deverá ser solicitada, pelo Fiscal do Contrato.

6.1 0 preço a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e
deverá observar o preço registrado no presente instrumento.

6.2 0 Fiscal do Contrato enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da
Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação.

7 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
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CLAUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA

29

8 A Ata de Registro de Preço terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
publicação.

CLÁUSULA QUINTA — DO PREÇO UNITÁRIO E DO VALOR DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇO

9 0(s) prego(s) unitário(s) é(são):

[TABELA].

10 0 presente instrumento possui valor total de [preço].

CLÁUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

11 0 prazo para pagamento sera de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
definitivo, pelo servidor designado a atuar como Fiscal do Contrato, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

12 A Nota Fiscal devera ser apresentada junto com a entrega dos produtos.

13 Se houver erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
contratação, ou, ainda, circunstancia que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

14 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agencia e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

15 Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

16 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada na Ata de Registro de Preço.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA FISCALIZAÇÃO
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17 A fiscalização da contratação sera exercida por representante da Camara Municipal de
Londrina, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução e,
quando necessário, tiara ciência ao Gestor da contratação para tomar as medidas
cabíveis.

17.10 representante da Câmara Municipal de Londrina deverá ter a experiência
necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

17.2A fiscalização da Ata de Registro de Preço sera feita pelo servidor que assina o
Termo de Referência (Anexo I).

18 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:

18.1Somente solicitar prestações da Contratada mediante a apresentação de Nota de
Empenho.

18.2Reecoeber e indicar o número do empenho na fatura, caso a Contratada não o tenhafit 

18.3 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remetê-la ao
Departamento Financeiro.

18.4Notificar o Gestor do contrato caso identifique qualquer irregularidade para eventual
instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.

19 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.

20 0 Fiscal do contrato anotara em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do mesmo, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário á regularização das faltas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis.

21 A gestão da contratação sera exercida pelo gerente do Departamento de Suprimentos e
Patrimônio ou servidor por este designado mediante termo juntado aos autos.

CLÁUSULA OITAVA — DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

22 A Contratada que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
Contrato ficará sujeita as penalidades do Art. 7° da Lei 10.520/2002, bem como as
previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao contraditório e
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23 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e do art. 7° da Lei 10.520/2002, pela
inexecução total ou parcial deste contrato, a Contratada, garantida a defesa prévia,
ficara sujeita às seguintes sanções:

23.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação.

23.2Multa.
23.2.1 Multa moratoria de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado

sobre o valor da Nota de Empenho ou do valor proporcional do produto em
mora na Nota de Empenho, até o limite de 50% (cinquenta por cento).

23.2.2 Compensatória de até 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da Ata de
Registro de Pregos ou do valor proporcional do item a ser objeto da rescisão, no
caso de inexecução total ou inexecução parcial de que decorra rescisão da Ata
de Registro de Preços, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que
o valor cumulado das penalidades não supere valor equivalente ao total da Ata
de Registro de Preços.

23.3Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominações legais.

24 Comete infração administrativa punível com impedimento de licitar, nos termos da Lei
n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

24.1.1 Não assinar a Ata de Registro de Preço quando convocado dentro do
prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não
assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;

24.1.2 Apresentar documentação falsa;
24.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
24.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
24.1.5 Não mantiver a proposta;
24.1.6 Cometer fraude fiscal;
24.1.7 Comportar-se de modo iniclôneo.

25 Considera-se comportamento inidõneo, entre outros, a declaração falsa quanto as
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de
lances.

26 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

27 A entrega de objeto em desacordo ao Edital não descaracteriza a mora, que continuará
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sendo contada sem interrupção até a entrega de objeto adequado ao especificado pela
Administração no instrumento convocatório.

28 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado a
Administração, observado o principio da proporcionalidade.

29 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, instaurado por despacho
do Diretor-Geral e julgado pelo Presidente da Camara Municipal de Londrina.

29.10s pedidos de reconsideração serão recebidos como simples petições e não terão
efeitos suspensivos em relação à decisão proferida, contudo não desobriga a
Contratante de proferir resposta devidamente fundamentada.

30 Aplica-se subsidiariamente ao procedimento de penalização previsto no presente edital,
o procedimento previsto na Lei n°8.666, de 1993, e analogicamente o previsto na Lei n°
9.784, de 1999.

31 Previamente à aplicação de qualquer penalidade poderá a Contratada apresentar defesa,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data em que for notificada a
respeito.

32 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita
empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência

e multa), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato sera
registrado em cadastro correspondente.

33 0 prazo para pagamento da multa sera de 10 (dez) dias após o recebimento da
notificação para recolhimento do valor.

34 A importância relativa ao valor da multa sera corrigida pelo IPCA-E (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo Especial), a partir dos respectivos fatos geradores.

CLAUSULA NONA — DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

35 A Ata de Registro de Preço poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas
no artigo 65 da Lei n°8.666, de 1993, exceto no que se refere ao §1° do referido artigo.

36 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens
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registrados, cabendo ao Departamento de Suprimentos e Patrimônio promover as
negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do
inciso lido caput do art. 65 da Lei n. 8.666, 1993, e submetera decisão à Presidência.

37 Quando os preços registrados tornarem-se superiores aos preços praticados no mercado
por motivo superveniente, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio convocará o
prestador para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

38 Se o prestador não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado, será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, mediante despacho
da Presidência.

39 Quando os pregos de mercado tomarem-se superiores aos preços registrados e o
prestador não puder cumprir o compromisso, a Presidência decidirá por:

39.1 Liberar o prestador do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido do objeto, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados;

39.2Convocar os demais prestadores para assegurar igual oportunidade de negociação;
39.3Proceder a revisão dos preços registrados a fim de possibilitar o cumprimento das

obrigações, desde que o requerimento do fornecedor/prestador seja devidamente
documentado (por exemplo, Notas Fiscais e documentos de fabricantes), de forma
suficiente para comprovar: (a) Elevação dos encargos do particular; (b) Ocorrência
de evento posterior à assinatura da Ata de Registro de Preços; (c) Nexo causal entre o
evento ocorrido e a majoração dos encargos; (d) Imprevisibilidade da ocorrência do
evento ou dos efeitos do evento.

40 Se não houver êxito nas negociações, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio,
mediante decisão da Presidência, deverá proceder à revogação da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA DEZ — DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

41 A Contratada tad o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo
especifico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:

41.1Não cumprir as condições da Ata de Registro de Pregos;
41.2Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
41.3Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de

Preços.
41.4 A Contratada poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência

de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual,
decorrente de caso fortuito ou de força maior.
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42 Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento,
como forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil ou impossível reparação.

CLÁUSULA DOZE — DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS

43 Constituem documentos anexos a este instrumento: o Edital, os anexos que o compõem
— principalmente o Termo de Referência —, a proposta e quaisquer informações
prestadas por escrito pelo Prestador com prego registrado.

44 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n° 10.520, de 2002,
Lei n° 8.078, de 1990— Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n° 123,
de 2006, e da Lei n°8.666. de 1993, subsidiariamente.

CLÁUSULA TREZE — DA PUBLICAÇÃO 17/
45 Incumbirá à Contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato-tio Jornal

Oficial do Município de Londrina, até o quinto dia (ail do mês  seguinte ao de sua
assinatura.

CLÁUSULA QUATORZE — DO FORO

46 0 foro para dirimir questões relativas ao presente instrumento sera o da Comarca de
Londrina, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e
forma, para um só efeito.

Ailton da Silva Nantes
Presidente da Câmara Municipal de Londrina

Londrina, [dia, més e ano].

[nome completo da signatária]
[cargo]

Rua Gov Pang. de Souza, 145
Centro Civuo Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX' 3374-1265 - Londrina - PR



S

•

47.(za/6 tz

CI n° 197/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Controladoria
Assunto: Controle interno — Registro de preços para eventual aquisição de lâmpadas, reatores
e soquetes.

Londrina, 16 de agosto de 2018.

Prezados,

Encaminhamos o Processo Administrativo n°. 33/2018 e minuta do Edital

(fls. 51-67) referente ao Registro de Pregos para eventual aquisição de lâmpadas, reatores e

soquetes, para controle interno prévio.

Atenciosamente,

De acordo:

Luiz Fern

lia Saragoça antos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio

V16)ardiT4
Departa nto de Suprimentos e atrimônio



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Comunicação Interna n° 120/2018

Data: 20 de agosto de 2018.

De: Controladoria

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Assunto: Análise Prévia — Processo Administrativo n° 33/2018 — Pregão Presencial —
Aquisição de lâmpadas, reatores, soquetes e fitas isolantes.

Prezado Gerente,

Conforme solicitação desse Departamento, por meio da CI n° 197/2018;
analisamos os documentos do processo administrativo epigrafado e efetuamos as seguintes/
sugestões:

1) Da indicação do responsável pela fiscalização e da assinatura do Termo de Referencia

Com relação a designação do fiscal, consta da minuta da Ata de Registro de
Preço, no item 17.2 da Cláusula Sétima — Da Fiscalização (fl. 65) que, a fiscalização será feita
pelo servidor que assina o Termo de Referência (Anexo I), sendo que no presente caso trata-se—
da servidora Virginia Barboza Reis Oliveira (fls. 16 a 20).

Lembramos que conforme determina o parágrafo único do art. 10 da Portaria
n° 137/2013, o fiscal natural é o gerente do departamento que elaborou o Termo de
Referência, podendo ser indicado subordinado, porém essa designação, deverá ser feita no/
documento ou despacho do Diretor-Geral.

Desta forma, para atender a legislação interna da Casa e aproveitar o Termo
de Referência já feito, recomendamos para que a Gerente do Departamento de Administração
Predial sobreponha o "De Acordo", no documento de fls. 16 a 20, dos autos, bem como no
Anexo I do Edital, devendo ser indicado o nome da responsável pela fiscalização na Ata de
Registro de Preços e, sendo esse um anexo do Edital, quando o Diretor-Geral assinar esse
documento entendemos que estaria ratificada a indicação daquela servidora como fiscal da
presente contratação.
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Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

2) Da fixação do preço máximo

Embora de pouca expressão, há um erro no estabelecimento do preço médio
para o item 4 da presente contratação, pois enquanto foi fixado o valo unitário do item em R$
33,23 (trinta e três reais e vinte e três centavos) o correto seria o valor de R$ 32,88 (trinta e
dois reais e oitenta e oito centavos), o que resultaria no valor máximo para a contratação de
todos os itens no edital no montante de R$ 8.055,62 (oito mil, cinquenta e cinco reais e
sessenta e dois centavos).

3) Da substituição do contrato pela Nota de Empenho

Entendemos, no presente caso, ser possível a substituição do instrumento
contratual por Nota de Empenho, nos termos do art. 62 da Lei 8.666/93, entretanto,
orientamos que sejam observados nas notas de empenhos, no que couber o atendimento aos
requisitos de que trata o art. 55, da Lei 8.666/1993.

Por fim, realizadas as adequações recomendadas, não obstamos o normal
prosseguimento do feito devendo o processo ser encaminhado A. Assessoria Jurídica da Casa
para parecer, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei n° 8.666/1993.

As orientações destacadas neste expediente, deverão ser utilizadas para
aperfeiçoamento dos controles existentes nos departamentos/unidades executoras, que são os
fiéis guardiões da credibilidade do processo administrativo.

De Acordo:

Atenciosamente.

Silvio fau1àMeira
Gerente C ntroladoria

nte,,AlVes
- Contador

Helca_cias Santos
Controlador
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TERMO DE RETIFICAÇÃO DE PREÇO MÁXIMO

Processo Administrativo n°. 33/2018.
Objeto: Registro de Preço para eventual aquisição de lâmpadas, reatores, soquetes e
fitas isolantes.

A partir das informações apresentadas no Relatório de Pregos dos

autos em epígrafe (fl. 44) e atendendo ao apontamento constante do item 2 da Comunicação

Interna n°. 120/2018 da Controladoria (fls. 69-70), fixo como preço máximo para o registro de

preços para eventual aquisição de lâmpadas, reatores, soquetes e fitas isolantes os valores

médios apresentados abaixo, que culminam no total de R$ 8.055,62 (oito mil e cinquenta e

cinco reais e sessenta e dois centavos), conforme a seguinte tabela:

PREÇO MÁXIMO

ITEM QTD. UNITÁRIO TOTAL

1 750 R$ 6,49 R$ 4.867,50

2 30 R$ 6,47 R$ 194,10
3 2 R$ 49,41 R$ 98,82
4 2 R$ 32,88 R$ 65,76
5 2 R$4,61 R$9,22
6 2 R$4,91 R$9,82
7 3 R$44,70 R$ 134,10
8 70 R$ 23,89 R$ 1.672,30

9 10 R$ 20,90 R$ 209,00
10 100 R$ 1,53 R$ 153,00
11 100 R$0,65 R$65,00
12 30 R$4,68 R$ 140,40

13 20 R$ 21,83 R$ 436,60

TOTAL R$ 8.055,62

Londrina, 21 de agosto de 2018.

Ailton antes
Presidente



•

4taa,

CI n°217/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Assessoria Jurídica
Assunto: Parecer — Processo Administrativo n°. 33/2018 — Registro de Preço para eventual
aquisição de lâmpadas, reatores, soquetes e fitas isolantes.

Londrina, 22 de agosto de 2018.

Prezados,

Atendidas as recomendações sugeridas na Comunicação Interna n°.

120/2018 da Controladoria (fls. 69-70), seguem os autos para parecer jurídico.

Atenciosamente,

Júlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio

• De acordo:

-1)n
Ltierer o Mâre a
Departam to de Suprimentos e Pa imônio



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

ASSESSORIA JURÍDICA

0 Departamento de Suprimentos e Patrimônio solicita-nos parecer

sobre minuta do edital de pregão presencial para aquisição de lâmpadas, reatores,

soquetes e fitas isolantes, sob o processo administrativo n°33/2018.

0 procedimento foi encaminhado à Controladoria da Casa, que fez os

seguintes apontamentos:

a) necessidade de indicação correta do responsável pela fiscalização;

b) correção do prego médio do item 4, o qual repercute no valor total da contratação;

c) necessidade de que seja observado nas notas de empenho o atendimento às exigências

do art. 55 da Lei 8.666/93.

A seguir, o Departamento de Suprimentos informa que foram

atendidas as recomendações sugeridas pela Controladoria.

PARECER

1. 0 pregão é modalidade de licitação regulada pela Lei 10.520/2002

para aquisição de bens e serviços comuns em que a disputa pelo fornecimento é feita

em sessão pública, por meio de propostas e lances, para classificação e habilitação do

licitante com a proposta de menor prey).

A despeito de ser discricionária a opção da Administração pelo pregão

presencial, são inegáveis suas vantagens em relação às modalidades tradicionais da Lei

8.666/93, que justificam a sua utilização na maioria dos casos.

2. Conforme se observa, somente poderão participar da licitação

microempresas e empresas de pequeno porte, que sejam do ramo do objeto pretendido.
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Estado do Parana

Essa previsão vem ao encontro do disposto nos arts. 47 e 48 da Lei Complementar

123/2006, com a redação dada pela Lei Complementar 147/2014:

Art. 47 Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e

fundacional, federal, estadual e municipal, devera ser concedido tratamento

diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte

objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no ambit°

municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo

inovação tecnológica.

Art. 48 Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a

administração pública:

I — deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de

microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor

seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

Não resta dúvida, portanto, que a ordem jurídica pretende se priorizem
as contratações de microempresas e empresas de pequeno porte pela Administração.

3. Por fim, nas minutas de ata de registro de pregos, esta Assessoria
entende indispensável o seguinte:

a) é preciso respeito ao prazo de validade do registro (12 meses);

b) os quantitativos máximos, previamente indicados pelo setor
requisitante, devem ser os mais próximos possíveis da realidade/necessidade da Câmara
Municipal de Londrina;

c) a existência do registro não obriga a CML a firmar as contratações
(Lei 8.666/93, art. 15, § 4°);

d) Nos termos do 14 caput da Lei n° 8.666, de 1993 e art. 16 da Lei de

Responsabilidade Fiscal, os recursos orçamentários indicados no Edital devem estar
disponíveis quando da efetiva contratação.
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Com relação à minuta da Ata de Registro de Pregos para análise,

considera-se que ela reúne os elementos essenciais exigidos pela legislação aplicável A

espécie.

Cumpre salientar que a presente manifestação toma por base,

exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo

administrativo encaminhado para análise, em epígrafe. Destarte, a manifestação é feita

sob prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e

oportunidade dos atos praticdes, nem analisar aspectos de natureza eminentemente

técnico-administrativa.

Lo dri X/2018.

Paulo Anchieta da Silva

OAB 19.285 - PR.
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. 15/2018
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 33/2018
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

A Câmara Municipal de Londrina torna público que realizará licitação, para
exclusiva participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na modalidade
pregão presencial do tipo menor preço por item, para Registro de preços para eventual
aquisição de lâmpadas, reatores, soquetes e fitas isolantes, objeto da Requisição 2627/2018,
cujas despesas correrão por conta de dotação própria, na classificação: Funcional
Programática 01.010.01.031.0001.2001, Natureza de Despesa 3390.302600 — Material
elétrico e eletrônico.

0 procedimento licitatório reger-se-á pela Lei 10.520 de 17 de julho de
2002, pela Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, bem como pelas disposições
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e Ato da Mesa n°. 11/2013, e ao disposto neste Edital e
anexos.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES,
SOQUETES E FITAS ISOLANTES.
PREÇO MÁXIMO: R$ 8.055,62 (OITO MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS
CENTAVOS).

Atuará como Pregoeiro do presente certame o servidor Luiz Fernando
Moraes Marendaz ou, substitutivamente, o servidor Anderson Rafael Delattre Abe, ambos
designados e autorizados pela Portaria n°. 108/2016, a convocar membros da Equipe de
Apoio.

Os envelopes serão abertos no dia 13 de Setembro de 2018, às 14h e 15min,
na sala de reuniões desta Câmara Municipal de Londrina, situada na Rua Governador Parigot
de Souza, n°. 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, com o credenciamento dos
representantes de licitantes presentes.

0 Edital e as especificações estarão à disposição dos interessados no site da Câmara
Municipal de Londrina: http://wwwl.cml.pr.gov.br/cml/site/index.jspx - "Licitações", ou
poderão ser solicitados através do endereço eletrônico: licitacao@cml.pr.gov.br.
0 Edital encontra-se no mural público da Câmara Municipal de Londrina para consulta, no
endereço acima mencionado e, poderá ser adquirido no mesmo local — gratuitamente.

SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELOS ESCLARECIMENTOS (DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 1
18H): FELIPE PAIM (TEL.: 3374-1273) E Luiz MARENDAZ (TEL.: 3374-1312).
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SEÇÃO I - DO OBJETO

1 0 objeto desta licitação é Registro de preços para eventual aquisição de lâmpadas,
reatores, soquetes e fitas isolantes, para atender às necessidades da Camara Municipal
de Londrina, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de
Referência, neste Edital e seus Anexos.

2 0 preço a ser pago obedecerá aos seguintes parâmetros:

Item Descrição
Preço

unitário
máximo

Qtde. Preço
máximo total

1

Lâmpada fluorescente, tubular, T10, potência de
40W, temperatura de cor entre 6000 e 6500k,
comprimento entre 1200 e 1214mm e espessura
entre 28 e 33mm, vida útil média entre 6 e 10 mil
horas, sob uma tensão elétrica padronizada
constante.

R$ 6,49 750 un. R$ 4.867,50

2

Lâmpada fluorescente, tubular, T10, potência de
20W, temperatura de cor entre 6000 e 6500k,
comprimento entre 600 e 604mm e largura entre
28 e 33mm, vida útil média entre 6 e 10 mil horas,
sob uma tensão elétrica padronizada constante.

R$ 6,47 30 un. R$ 194,10

3 Lâmpada de luz mista, potência de 500W, 220V,
E40. R$ 49,41 2 un. R$ 98,82

4
Lâmpada fluorescente espiral, potência de 45W,
220V, temperatura da cor entre 6000 e 6400K,
E27, 50/60Hz.

R$ 32,88 2 un. R$ 65,76

5 Lâmpada, potência de 25W, 110V, E27. R$ 4,61 2 un. R$ 9,22

6 Lâmpada, potência de 25W, 220/240V, 3U,
E27,50/60Hz. R$ 4,91 2 un. R$ 9,82

7

Refletor com lâmpada de led, cor cinza, potência
de 10W, 120°, AC
100-240V, 50/60Hz, Branco Quente, temperatura
da cor entre 4000 e 4500K, para instalação no
teto.

.

R$ 44,70 3 un. R$ 134,10

8 Reator eletrônico de policarbonato, bivolt, 2x40w, R$ 23,89 70 un. R$ 1.672,30
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para lâmpadas fluorescentes, cor cinza ou preto.
Conforme normas da ABNT 14417 e 14418/1999
e Portaria n° 267 do Inmetro.

9

Reator eletrônico de policarbonato, bivolt, 2x20w,
para lâmpadas fluorescentes, cor cinza ou preto.
Conforme normas da ABNT 14418/1999 e
Portaria n° 267 do Inmetro.

R$ 20,90 10 un. R$ 209,00

10

Soquete para lâmpada fluorescente tubular até
40W, com parafusos, sistema antivibratório,
termoplástico, cor branca. Garantia de 3 meses a
contar da data de aquisição.

R$ 1,53 100 un. R$ 153,00

11 Soquete para lâmpada fluorescente tubular até
40W, com rabicho, 2 pinos, sistema antivibratório,
termoplástico, cor branca.

R$ 0,65 100 un. R$ 65,00

12

Fita isolante de fios e cabos elétricos em rolo,
preta, confeccionada em PVC, antichamas,
material de alta resistência e proteção contra o
calor, comprimento de 20m aproximadamente e
espessura entre 0,13 e 0,19mm.

R$ 4,68 30 un. R$ 140,40

13

Luminárias, para iluminação de emergência, com
lâmpada de led, mínimo 6000k, 30 leds, bivolt,
potência máxima de 2W, com tomada de 2 pinos
redondos (certificada pelo Inmetro), acompanhada
de buchas para gesso ou concreto e parafusos para
instalação. Fluxo luminoso 110, e vida útil entre
20.000 e 30.000 horas. Autonomia de pelo menos
8 horas na intensidade maxima e de 5 horas na
intensidade minima, com bateria de litio de
3,7V/2000mAh, botão teste, botões liga e desliga
e seletor de intensidade de luz. Medidas
aproximadas de 200m de comprimento, 20mm de
altura e 55 mm de largura. Com fusível para
proteção contra incêndios. Embalagem com
manual de instruções em português. Garantia
minima de 1 ano a contar da data de aquisição.

R$ 21,83 20 un. R$ 436,60

Valor total da Licitação R$ 8.055,62

3 Os produtos serão adquiridos por meio do Sistema de Registro de Preço e tell() sua
contratação formalizada por meio de Nota de Empenho, nos termos do art. 62 da Lei
8.666/1993.
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3.1 A existência de preços registrados não obriga a Câmara Municipal de Londrina a
firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a utilização de outros
meios, respeitada a legislação relativa às licitações, para a contratação pretendida,
sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em
igualdade de condições.

3.2 A vigência da Ata de Registro de Preço e seu termo inicial estão previstos na minuta
da Ata de Registro de Preço (Anexo VI).

4 As especificações do objeto, os prazos e condições para sua execução estão dispostas no
Termo de Referência anexo a este Edital (Anexo I deste Edital) e na minuta da Ata de
Registro de Preço (Anexo VI deste Edital).

SEÇÃO II— DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5 As despesas com a execução do objeto referente ao presente certame, correrão à conta
de dotação própria, na classificação: Funcional Programática 01.010.01.031.0001.2001,
Natureza de Despesa 3390.302600 — Material elétrico e eletrônico.

SEÇÃO III — DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6 Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências
constantes deste Edital e seus Anexos.

7 A participação na licitação será exclusiva para Microempresas (ME) e Empresas de
Pequeno Porte (EPP) e equiparados (pessoa fisica em empresário individual) nos termos
dos art. 3°, 48, I da Lei Complementar n°. 123/2006, com redação dada pela Lei
Complementar n°. 147/2014.

8 É vedada a participação nesta licitação de:
8.1 Consórcios de empresas, qualquer que seja a forma de constituição;
8.2 Empresas não enquadradas como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte

(EPP) nos termos do art. 30 da Lei Complementar n°. 123/2006;
8.3 Pessoas jurídicas que estejam suspensas de participar de licitações realizadas pela

Câmara;
8.4 Pessoas jurídicas que estejam impedidas de licitar e contratar com o Município de

Londrina, nos termos do artigo 7° da lei 10.520/2002;
8.5 Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com

a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

8.6 Pessoas jurídicas estrangeiras que não funcionem no pais;
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8.7 Pessoas jurídicas que tenham, como sócio-gerente, administrador ou integrante de
conselho, servidor do Município de Londrina, por força do art. 204, I, II, III e IV da
Lei Municipal 4.928/1992 - Estatuto do Regime Jurídico Onico dos Servidores
Públicos Civis do Município de Londrina — PR.

8.8 Pessoas jurídicas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob
concurso de credores ou em dissolução.

8.9 Pessoas jurídicas que possuam em seu quadro de pessoal empregados com menos de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou com menos de dezesseis
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

SEÇÃO IV — DA ABERTURA DA SESSÃO

9 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local
indicados no preâmbulo deste Edital, quando o representante do licitante deverá
apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:

9.1 Fora de qualquer envelope, para imediata apresentação na ocasião do
credenciamento:
9.1.1 Documento de identificação do representante — oficial com foto;
9.1.2 Documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em

nome do licitante (ato constitutivo e, se for o caso, procuração);
9.1.3 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de habilitação

do Edital (Anexo III).
9.1.4 A declaração de que se enquadra na Lei Complementar 123/2006 (Anexo IV);
9.1.5 Certidão emitida pela Junta Comercial, conforme o art. 8° da Instrução

Normativa DNRC n° 103/2007, ou de outro documento equivalente, a depender
do modo de constituição da licitante.

9.2 0 envelope n°. 1 (Proposta);
9.3 0 envelope n°. 2 (Documentação).

• SEÇÃO V — DO CREDENCIAMENTO

10 0 credenciamento é o ato pelo qual se possibilita aos interessados manifestarem-se, em
nome da empresa, na sessão pública do pregão, bem como participar de todos os atos
concernentes ao certame, como apresentar lances, formular intenção de recurso ou se
manifestar, de qualquer forma, durante a sessão.

11 0 representante do licitante deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo
deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como
participante deste Pregão, munido de documento oficial com foto, e do documento que
lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante.
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12 Sao documentos que conferem ao representante do licitante poderes para manifestar-se
durante a sessão pública em nome do licitante:

12.10 estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual nos casos em
que o representante do licitante é designado como administrador capaz de representar
o licitante isoladamente.

12.20 documento do subitem anterior, acompanhado de procuração por instrumento
público, ou particular com firma reconhecida (modelo no Anexo II), com poderes
necessários para formulação de propostas, para a prática dos demais atos inerentes ao
certame, caso o representante do licitante não seja designado como administrador
capaz de representar o administrador isoladamente.

13 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante e cada empresa
licitante poderá ter apenas um representante.

14 Encerrada a fase de credenciamento, não se admitirá:
14.1 0 credenciamento de licitante que se apresentar após o encerramento desta fase;
14.2 A desistência das propostas apresentadas.

SEÇÃO VI— DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

15 A proposta e a documentação devem estar em envelopes opacos separados, lacrados e
conter em sua parte externa frontal identificação assim sugerida:

15.1"A Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do pregiio]/[anot
Envelope n°1: Proposta, Proponente (nome da empresa), CNPJ [CNPJ da empresa
licitante]".

15.2"A Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do pregão]/[ano],
Envelope n°2: Documentação, Proponente (nome da empresa), CNPJ: [CNPJ da
empresa licitante]".

16 Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento.

16.1Para a participação por via postal o licitante deverá enviar em invólucro
16.1.1 Os dois envelopes (documentação e proposta);
16.1.2 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de habilitação

do Edital (anexo III);
16.1.3 A declaração e de que se enquadra como Microempresa (ME) ou Empresa de

Pequeno Porte (EPP) (Anexo IV), acompanhada da certidão da Junta Comercial,
16.2Se os documentos referentes à condição de Microempresa e Empresa de Pequeno

Porte não forem apresentados ou estiverem dentro dos envelopes de proposta ou de
habilitação, o licitante somente terá sua proposta e documentação analisada cà.59 não
compareçam outros interessados, pois tais documentos constituem requisito inimo
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para participação na licitação.
16.30 invólucro único deve ser endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte

identificação: "A Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do
pregão]/[ano], Sessão em [data da sessão, com dia, mês e ano], as [hora da
realização da sessão]".

16.4 Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão
efeitos como proposta.

17 A proposta comercial constante do Envelope n°. 1 deverá ser redigida em papel com
identificação da empresa (timbre, carimbo ou outra inscrição que a caracterize), em
lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, sem acréscimos, sem entrelinhas, sem
rasuras, datada, assinada, e rubricada em todas as suas folhas pelo licitante ou seu
representante, e devem apresentar:

17.1 As características do objeto de forma clara e precisa e todas as informações
necessárias para verificação da adequação da cotação com o objeto do certame,
observadas as especificações constantes do Termo de Referência.

17.20 preço em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), no qual devem
estar incluídos todos os custos decorrentes da execução contratual, tais como
despesas com impostos, taxas e quaisquer outros que incidam na contratação do
objeto, inclusive os custos de entrega no local indicado pela Camara Municipal de
Londrina.

18 0 Envelope n° 01 deverá também conter uma mídia, preferencialmente pen drive, com a
proposta a ser encaminhada pelo sistema esProposta, disponibilizado no site da Camara
Municipal de Londrina, na página de publicação do edital do presente certame.

18.1 As instruções de preenchimento da proposta e o executável (sistema esProposta)
estarão disponíveis em arquivo compactado no campo do presente Pregão Presencial,
na página <http ://wwwl.cml.pr.gov.br/cml/site/licitacoes.xhtml>.

18.2A apresentação de propostas por mídia visa agilizar o procedimento de apuração.
18.3A proposta em mídia deverá conter os idênticos valores contantes nas propostas

impressas.
18.4Em caso de divergência dos valores, considerar-se-á a mais vantajosa A. Camara

Municipal de Londrina.
18.5As mídias serão devolvidas aos licitantes presentes, após o término da sessão

pública, desde que encerrada a etapa de lances.
18.6 Caso a mídia não se encontre dentro do envelope, mas em mãos do licitante

credenciado, sera admitido seu uso para importação dos dados em Sessão, desde que
possua idêntico conteúdo (marca e valores) da proposta impressa.

18.7A proposta não apresentada nos termos acima não sera classificada.

19 A apresentação da proposta implica:
19.10 conhecimento e aceitação de todos os termos do Edital;
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19.2Validade de 90 (noventa) dias, se outra, de maior prazo, não for designada na
proposta;

19.3 Obrigação de cumprir sua proposta, caso seja declarada vencedora do certame, nas
condições e prazos máximos previstos no Termo de Referência;

19.4Submissão ao regime de penalidades estabelecido na minuta da Ata de Registro de
Prego (Anexo VI), em especial a referente à recusa em assinar a Ata de Registro de
Preço no prazo de 7 (sete) dias úteis após regularmente convocada.

20 No caso de conflito entre as informações constantes na proposta, sempre que possível o
Pregoeiro promoverá o saneamento, mediante a interpretação que amplie a disputa entre
os interessados, desde que não haja comprometimento de interesse da Camara
Municipal de Londrina, da finalidade e da segurança da contratação.

21 É facultado ao licitante apresentar catálogos para imediata apresentação ao Pregoeiro,
com o intuito de esclarecer dúvidas quanto à adequação do objeto apresentado na
proposta e o objeto do certame, sendo vedada a suspensão da sessão para apresentação
posterior.

22 Em hipótese alguma poderá haver alteração no conteúdo da proposta apresentada,
ressalvados os casos de evidente erro material, modificação essa que será avaliada pelo
Pregoeiro quanto à sua admissibilidade.

23 A falta de data, de assinatura ou de rubrica nas páginas da proposta, conforme o caso,
poderá ser sanada pelo representante da empresa presente à sessão.

SEÇÃO VII — DA CLASSIFICAÇÃO, DA ANÁLISE PRELIMINAR DE
ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E DA ETAPA DE LANCES

24 0 Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificará aquelas que não
tenham ofertado objetos compatíveis com os requisitos estabelecidos neste Edital, que
sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento.

25 A compatibilidade do objeto será verificada em face das exigências mínimas de
especificação impostas às propostas e, ainda, pela inexistência de qualquer alusão a
especificação incompatível com o Termo de Referência.

26 Serão levadas para a fase de lances as que estiverem com seu prego até 10% (dez por
cento) acima do valor da melhor proposta apresentada.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Pregão Presencial n°. 15/2018 10

26.1 Caso não haja no mínimo 3 (três) propostas na condição do item anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3
(três).

26.1Em caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas.

27 Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará inicio à etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e inferiores ao menor lance ofertado.

28 0 julgamento será realizado pelo valor unitário por item e somente serão aceitas duas
casas decimais.

29 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último prego apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

30 Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor
preço vir a ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa
competitiva de lances entre os licitantes, com obediência aos critérios estabelecidos nos
itens anteriores.

SEÇÃO VIII— DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

31 0 Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao valor e
decidirá motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.

32 Será desclassificada a proposta final que:
32.1Contenha vícios ou ilegalidades.
32.2Não apresente as especificações exigidas pelo Termo de Referência.
32.3 Deixar de apresentar as comprovações e declarações exigidas.
32.4Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital para o

respectivo item.
32.5Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que,

comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da
contratação pretendida.

32.6Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e à
produtividade apresentada.

33 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do
artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de sua exequibilidade.
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34 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, caso em que deverá apresentar as provas ou
os indícios que fundamentam a suspeita.

35 Se a proposta não for aceitável, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a
qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma que atenda ao edital.

36 0 pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço
melhor nas seguintes situações:

36.1Quando identificada a licitante classificada em primeiro lugar;
36.2Quando o pregoeiro convocar o licitante que apresentou a proposta subsequente, em

caso de desclassificação ou inabilitação do licitante com proposta classificada em
primeiro lugar.

37 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e
atribuir-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

38 Aceita a proposta classificada em primeiro lugar o licitante deverá comprovar sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

SEÇÃO IX — DA HABILITAÇÃO

39 0 Pregoeiro procederá à abertura do envelope "Documentação" (envelope n°. 2) do
licitante classificado em primeiro lugar para a verificação das condições de Habilitação.

40 Será inabilitado o licitante que não apresentar sua documentação em situação regular ou
fora do prazo de vigência, ressalvadas as faculdades conferidas pelo art. 43 da Lei
Complementar n° 123/2006.

41 Em caso de inabilitação do licitante mais bem classificado, proceder-se-á à análise das
condições de habilitação do classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, até
que se encontre licitante em condições de ser habilitado.

42 Para a habilitação jurídica deve-se apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor e atualizado (original e todas as alterações ou consolidação),
devidamente registrado na Junta Comercial ou em outro órgão competente, na forma da
lei, com indicação dos atuais administradores ou dirigentes.
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42.1Caso o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor tenha sido apresentado
na ocasião do credenciamento para que seja juntado aos autos, é facultada a não
apresentação dentro do envelope n°. 2 (Documentos).

43 Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista deve-se apresentar:
43.1Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão

Conjunta— conforme Portaria RFB/PGFN n°. 1.751/2014);
43.2Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
43.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e

Imobiliários);
43.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),

mediante a apresentação da CRF (Certidão de Regularidade do FGTS, expedido pela
Caixa Econômica Federal — CEF);

43.5Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por
meio da apresentação da certidão negativa, nos termos do art. 642-A da CLT
(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT).

44 Para a qualificação econômico-financeira a empresa deverá apresentar certidão
Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo cartório
distribuidor da sede do licitante.

45 A empresa deverá apresentar uma declaração de que não há em seu quadro de
funcionários menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso,
nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de
aprendiz, conforme Anexo V deste Edital.

46 Os documentos, com exceção daqueles que contenham determinação especifica para
apresentação em original, poderão ser entregues em original ou fotocópia autenticada
por tabelião ou por integrante da Equipe de Apoio do Pregoeiro, por servidor do
Departamento de Suprimentos e Patrimônio ou pelo próprio Pregoeiro designado para o
certame.

47 ik Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que estiver com alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, a contar da data da declaração de que é vencedora, prorrogável, a
requerimento da interessada e a critério da Administração, por igual período, para a
regularização de sua situação ou para a emissão de certidão positiva com efeitos de
negativa, nos termos do art. 43 da Lei Complementar n°. 123/2006.

47.1A não inserção da certidão no envelope de habilitação, mesmo que apresente
restrição, no Envelope n°. 2 impede a concessão do beneficio acima referido, nos
termos do art. 43 da Lei Complementar n°. 123/2006.
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47.2Caso a empresa não se regularize, poderá a Camara Municipal de Londrina, sem
prejuízo das sanções cabíveis, convocar os outros licitantes, respeitada a ordem de
classificação.

48 Os documentos emitidos via internet estão sujeitos à confirmação no site do órgão
emissor.

49 As certidões ou certificados que não contenham prazo de validade somente serão
aceitos quando expedidos no prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores A. data limite
para o recebimento das propostas, ressalvado o ato constitutivo, cuja aceitação
independe do prazo de expedição.

SEÇÃO X — DOS RECURSOS

50 Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe sera concedido o prazo de 3 (três)
dias para a apresentação das razões do recurso, os demais licitantes consideram-se
desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos
autos.

51 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer,
devidamente registrada em ata, importará a preclusdo da pretensão recursal.

52 Não serão conhecidos:

52.10 recurso que tenha conteúdo incompatível com o suscitado na sessão e registrado
na Ata da Sessão.

52.20 recurso escrito e as contrarrazões encaminhados ao protocolo intempestivamente,
ou seja, fora do prazo.

52.30s recursos imotivados ou insubsistentes.

53 As razões recursais podem ser enviadas via fac-símile ou no e-mail
licitacao@cml.pr.gov.br, desde que os originais sejam protocolizados em até 3 (três)
dias após o registro do recebimento.

54 Expirado o prazo para apresentação de razões recursais, sejam apresentadas ou não, o
Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhar os autos, com as devidas
informações, para a análise do Presidente da Camara Municipal de Londrina, que
decidirá em 5 (cinco) dias úteis.
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55 0 provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

SEÇÃO XI — DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DO
PROCEDIMENTO

56 0 objeto da licitação sera adjudicado ao licitante declarado vencedor:
56.1Por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso; ou
56.2Por ato da autoridade competente após a regular decisão dos recursos apresentados.

57 0 Pregoeiro remeterá os autos para a homologação da Presidência da Câmara Municipal
de Londrina diante das seguintes condições cumulativas:

57.1 Se não houver intenção de interpor recurso manifestada por licitante na sessão.
57.2 Se o licitante vencedor não necessitar do prazo para regularização de restrições junto

ao fisco previsto no art. 43, § 10 da Lei Complementar n°. 123/2006.
57.3 Se o licitante vencedor não figurar no cadastro dos impedidos de licitar do Tribunal

de Contas do Parana ou no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa do CNJ.

58 Constatado o impedimento de licitar, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente,
verificará sua aceitabilidade e procederá à habilitação do proponente, e assim
sucessivamente, respeitada a ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
que atenda ao Edital.

59 0 Pregoeiro manterá sob seu poder os envelopes de habilitação ainda não abertos dos
demais licitantes, pelo prazo de 15 (quinze) dias corridos após a homologação do
certame.

60 Encerrado o prazo do item anterior, automaticamente se dará inicio ao prazo de 5
(cinco) dias corridos para os interessados retirarem a documentação, sob pena de
inutilização dos envelopes, independentemente de notificação.

SEÇÃO XII — DA FORMALIZAÇÃO E DO CONTEÚDO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇO

61 Após a homologação do certame, o vencedor será convocado para, no prazo de 7 (sete)
dias úteis, assinar a Ata de Registro de Preço (Anexo VI deste edital).

62 Ante a solicitação da empresa e concordância da Diretoria Geral da Camara Municipal
de Londrina, o prazo definido para a assinatura do instrumento é prorrogável, uma vez,
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por igual período.

63 As eventuais contratações decorrentes do Sistema de Registro de Preço serão
formalizadas por meio de Nota de Empenho, nos termos do art. 62 da Lei 8.666/1993.

64 Os pregos registrados em Ata de Registro de Preços serão objeto de verificação
periódica vantajosidade, mediante pesquisas de mercado.

65 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
assinar a Ata de Registro de Preço, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, poderá ser impedido de licitar e contratar com o Município de
Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas e das
demais cominações legais, conforme art.7° da Lei 10.520/2002.

65.10 disposto acima é aplicável ao participante da licitação que deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame ou se comportar de modo
inidôneo.

66 Encontra-se no Termo de Referência (Anexo I) e na Ata de Registro de Preço (Anexo
VI), partes integrantes do presente Edital, a disciplina detalhada sobre: vigência do
contrato, especificações do objeto, condições de execução, recebimento do objeto, preço
e condições de pagamento, rescisões, obrigações das partes, fiscalização contratual,
regime de penalidades e demais questões pertinentes à contratação.

SEÇÃO XIII — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

67 Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar edital de licitação, cujo protocolo
deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das
propostas e a Administração julgará e responderá à impugnação em até 3 (três) dias

67.1A impugnação protocolada intempestivamente será admitida como exercício do
direito de petição.

67.2A autoridade competente, por razões de interesse público, poderá suspender a sessão
pública para garantir a segurança da contratação.

68 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, com reabertura do prazo legal nos casos em
que a alteração afeta a formulação das propostas.

69 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas p lo Pregoeiro e pelos
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licitantes presentes que aceitarem assiná-la, com registro das ocorrências.

70 Todos os fechos de envelopes, documentos e propostas serão necessariamente
rubricados pelo Pregoeiro, facultado aos licitantes presentes o direito de rubricá-los.

71 Se não houver expediente ou se ocorrer qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

72 t facultada ao Pregoeiro ou A. Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
dos envelopes.

73 Na análise preliminar das propostas, na habilitação ou no julgamento das propostas, o
Pregoeiro poderá sanar fatos qualificados ou não no presente Edital como erros, falhas
ou vícios que não alterem sua substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

74 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia, de economia e do interesse público.

75 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Câmara Municipal de Londrina, o principio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

76 A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo
em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por
ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e
devidamente fundamentado.

77 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Camara Municipal de Londrina não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

78 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, exclu -se-d o dia do

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Pregão Presencial n°. 15/2018 17

inicio e incluir-se-á o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Câmara Municipal de Londrina.

79 0 foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da comarca de Londrina,
com exclusão de qualquer outro.

SEÇÃO XIV — DOS ANEXOS

80 Fazem parte do presente edital os seguintes anexos:
80.1Anexo I: Termo de Referência;
80.2Anexo II: Modelo de Carta de Credenciamento;
80.3Anexo III: Modelo declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação do

Edital;
80.4Anexo IV: Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de

Pequeno Porte (EPP);
80.5 Anexo V: Modelo de declaração relativa A. proibição do trabalho do menor (Lei n°

9.854/99);
80.6 Anexo VI: Minuta da Ata de Registro de Preço.

Londrina, 31 de agosto de 2018.

meida
iretor-Geral
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ANEXO I — TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I — DO OBJETO

18

1 Constitui objeto do presente certame o registro de preços para eventual aquisição de
lâmpadas e reatores, visando a atender as necessidades da Câmara Municipal de
Londrina, para o período aproximado de 12 (doze) meses, conforme os seguintes itens e
quantitativos:

Item Qtde. Especificação

1 750

Lâmpada fluorescente, tubular, T10, potência de 40W, temperatura de
cor entre 6000 e 6500k, comprimento entre 1200 e 1214mm e
espessura entre 28 e 33mm, vida útil média entre 6 e 10 mil horas, sob
uma tensão elétrica padronizada constante.

2 30
Lâmpada fluorescente, tubular, T10, potência de 20W, temperatura de
cor entre 6000 e 6500k, comprimento entre 600 e 604mm e largura
entre 28 e 33mm, vida útil média entre 6 e 10 mil horas, sob uma
tensão elétrica padronizada constante.

3 2 Lâmpada de luz mista, potência de 500W, 220V, E40.

4 2 Lâmpada fluorescente espiral, potência de 45W, 220V, temperatura da
cor entre 6000 e 6400K, E27, 50/60Hz.

5 2 Lâmpada, potência de 25W, 110V, E27.

6 2 Lâmpada, potência de 25W, 220/240V, 3U, E27,50/60Hz.

7 3
Refletor com lâmpada de led, cor cinza, potência de 10W, 120°, AC
100-240V, 50/60Hz, Branco Quente, temperatura da cor entre 4000 e
4500K, para instalação no teto.

8 70
Reator eletrônico de policarbonato, bivolt, 2x40w, para lâmpadas
fluorescentes, cor cinza ou preto. Conforme normas da ABNT 14417 e
14418/1999 e Portaria n° 267 do Inmetro.

9 10
Reator eletrônico de policarbonato, bivolt, 2x20w, para lâmpadas
fluorescentes, cor cinza ou preto. Conforme normas da ABNT
14418/1999 e Portaria n° 267 do Inmetro.

10 100
Soquete para lâmpada fluorescente tubular até 40W, com parafusos,
sistema antivibratório, termoplástico, cor branca. Garantia de 3 meses a
contar da data de aquisição.
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11 100 Soquete para lâmpada fluorescente tubular até 40W, com rabicho, 2
pinos, sistema antivibratório, termoplástico, cor branca.

12 30
Fita isolante de fios e cabos elétricos em rolo, preta, confeccionada em
PVC, antichamas, material de alta resistência e proteção contra o calor,
comprimento de 20m aproximadamente e espessura entre 0,13 e
0,19mm.

13 20

Luminárias, para iluminação de emergência, com lâmpada de led,
mínimo 6000k, 30 leds, bivolt, potência máxima de 2W, com tomada
de 2 pinos redondos (certificada pelo Inmetro), acompanhada de
buchas para gesso ou concreto e parafusos para instalação. Fluxo
luminoso 110, e vida útil entre 20.000 e 30.000 horas. Autonomia de
pelo menos 8 horas na intensidade máxima e de 5 horas na intensidade
minima, com bateria de litio de 3,7V/2000mAh, botão teste, botões liga
e desliga e seletor de intensidade de luz. Medidas aproximadas de
200m de comprimento, 20mm de altura e 55 mm de largura. Com
fusível para proteção contra incêndios. Embalagem com manual de
instruções em português. Garantia minima de 1 ano a contar da data de
aquisição.

SEÇÃO II- JUSTIFICATIVA

2 Quanto à necessidade: Periodicamente se faz necessária a aquisição de lâmpadas e
reatores, para a realização dos serviços de manutenção das instalações prediais do
edifício da Câmara Municipal de Londrina.

3 Quanto ao uso do Sistema de Registro de Preços: Considerando a racionalização do
armazenamento e o melhor aproveitamento do espaço, é de interesse da Administração
que os preços sejam registrados e as contratações sejam efetivadas conforme o
surgimento da ocasião de sua utilização, evitando-se, assim, estoque desnecessários e a
deterioração dos materiais.

SEÇÃO III - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA E ACEITAÇÃO

4 0 fornecimento será efetuado sempre que solicitado pelo Departamento de
Administração Predial, com prazo de entrega não superior a 5(cinco) dias úteis,
contados a partir do envio da Nota de empenho ao e-mail da empresa.

5 Os bens deverão ser entregues na sede do órgão, no Centro cívico Bento Munhoz da
Rocha Neto, Rua Parigot de Souza, n°. 145, Londrina, Paraná, no horário das 8 horas às
17 horas, às segundas, quartas ou sextas-feiras.
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6 Caso o termo final do prazo de entrega recaia em terças ou quintas-feiras, considerar-se-
á prorrogado até o dia útil seguinte.

7 Servidor lotado no Departamento de Administração Predial da Camara Municipal de
Londrina poderá dar o recebimento provisório na ocasião da entrega, o qual implica
atestado de verificação da correta quantidade nominal dos itens entregues.

8 0 recebimento definitivo poderá ser expresso ou tácito, será tácito na falta de
manifestação do Departamento de Administração Predial em 5 (cinco) dias úteis a partir
do recebimento provisório ou, ainda, com o envio da nota ao Departamento Financeiro
para pagamento.

9 0 recebimento definitivo implica atestado de verificação da adequação do produto
• entregue às especificações do objeto.

10 Nenhuma espécie de recebimento prejudica a responsabilidade da empresa fornecedora
por vícios ocultos.

11 Os produtos deverão ser acondicionados em embalagens com descrição das
quantidades uma vez que racionalizará a conferência e a viabilizará a sistemática de
fornecimento interno da Contratante.

SEÇÃO IV - DA GARANTIA E SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS

12 As lâmpadas, reatores, soquetes e fita isolante deverão te prazo de garantia minima de
90 (noventa) dias, prevalecendo o prazo de garantia fixado pelo fabricante ou
fornecedor, caso maior.

13 0 refletor deverá ter prazo de garantia minima de 2 (dois) anos, prevalecendo o prazo
de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior.

14 A luminária de emergência deverá ter prazo de garantia minima de 1 (um) ano,
prevalecendo o prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior.

15 0 Departamento de Administração Predial está apto a declarar a constatação de vícios
ocultos existentes nos produtos entregues, reduzirá a termo a descrição dos produtos
defeituosos, e solicitará a substituição via e-mail ou fac-símile

16 A substituição de produto considerado defeituoso será efetuado em remessa única, com
abertura de prazo equivalente e diante das mesmas condições previstas para a entrega.
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SEÇÃO V - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

17 Rejeitar, no todo ou em parte, objeto entregue em desacordo com as obrigações
assumidas pela contratada, justificando as razões da recusa.

18 Notificar a contratada, fixando-lhe prazo para substituição de materiais em
desconformidade com as especificações técnicas deste Termo.

19 Diante do cumprimento das obrigações contratuais, efetuar o pagamento no prazo
previsto.

SEÇÃO VI- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

20 Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, em estrita observância das
especificações do Edital, acompanhada do recibo constando detalhadamente as
indicações da marca, tipo e procedência.

20.1t de responsabilidade da Contratada o descarte das lâmpadas queimadas.
20.2 Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, taxas comerciais, tributos e

contribuições que incidam direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos
produtos.

20.3 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Camara Municipal de Londrina
de maneira clara, concisa e lógica durante a vigência do contrato e, no caso de
reclamações, respondê-las prontamente.

20.4 Quando for o caso, a Contratada deverá entregar os Termos de Garantia dos
produtos, emitidos pelos fabricantes e assinados pelo representante legal da empresa,
junto ao material;

20.5 Fornecer materiais novos e sem uso anterior.

• 
SEÇÃO VII -DA ACEITAÇÃO E CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

21 0 recebimento definitivo do objeto implica atestado de verificação da adequação do
produto entregue ao solicitado e às especificações.

21.1Nenhuma espécie de recebimento prejudica a responsabilidade da empresa
fornecedora por vícios ocultos.

22 0 recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pelo fornecedor com preço registrado e do regular
cumprimento das obrigações assumidas na contratação.

22.1A Nota Fiscal deverá ser apresentada com a entrega dos produtos.
22.2A Nota Fiscal deverá se referir a todos os fornecimentos solicitados na Ns .. de

Empenho.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



c14 g

Pregão Presencial n°. 1 5/201 8 22

22.3 Caso não seja possível conter na Nota Fiscal as informações do item anterior, o
fornecedor deverá encaminhar, junto a ela, um relatório que apresente tais
informações, com data e assinatura do responsável.

23 0 pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo, pelo fiscal do
contrato, da Nota Fiscal apresentada pela contratada.

24 0 prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento, pelo
servidor designado a atuar como fiscal da contratação, da Nota Fiscal apresentada pela
contratada.

25 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese,
o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação,
não acarretando qualquer ônus para a contratante.

26 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela contratada, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

27 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

28 A contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela contratada, que porventura não tenha sido acordada na Ata de Registro de Preços.

29 A contratante poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive
retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil ou
impossível reparação.

Londrina, 31 de agosto de 2018.

Virginia Barboza Reis de Oliveira
Departamento de Administração Predial
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ANEXO II— MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO)

A Camara Municipal de Londrina
Pregão Presencial n°. [número do pregão]/[ano]

Através da presente, autorizo o(a) Sr.(a) [nome do outorgado], portador(a)
da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) n°. [número], e inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n°. [número] a participar do procedimento
licitatório acima referido, na qualidade de representante de (Razão Social), pessoa jurídica
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob
o n°. [número]. Para tanto, outorgo à pessoa fisica supramencionada amplos poderes para
praticar todos atos inerentes ao pregão Presencial n° [número do pregilo]/[ano].

Estou ciente, de que responderei em juizo ou fora dele, se for o caso, por
todos os atos que venham a ser praticados por nosso Representante Legal.

 , de de [ano].

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:
RG:
CPF:

Cargo:
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ANEXO III — DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO DO EDITAL

A empresa [nome da empresa], pessoa jurídica de direito privado inscrita no
Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°.
[número], para fins de participação no Pregão Presencial n° [número do pregão]/[ano]
realizado pela Câmara Municipal de Londrina, declara, sob as penas da Lei e nos termos do
art. 4°, inciso VII da Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
concorda com as disposições do Edital do Pregão Presencial n°. [número do pregão]/[ano] e
seus Anexos.

Em de

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:
RG:

CPF:

Cargo:

[ano].
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ANEXO IV — DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

A empresa (Razão Social), pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°. [número], declara, sob as
sanções administrativas previstas e sob as penas da Lei, ser [microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme o caso] nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos
impedimentos previstos no §4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006.

Local e data.

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:

RG:
CPF:

Cargo:

Observações:

a) Esta declaração deve ser preenchida somente por empresa que se
enquadrar na Lei Complementar 123 de 2006, para que possa se valer dos beneficios da Seção
VII e item 41 deste Edital.

b) A não apresentação desta declaração será interpretada como não
enquadramento do licitante como ME ou EPP ou como a renúncia do direito de tratamento
diferenciado conferido pela LC 123/2006.
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ANEXO V — MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO
TRABALHO DO MENOR (LEI N° 9.854/99)

Eu (nome), portador(a) da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) n°.
[número], na qualidade de Representante Legal da empresa (Razão Social), pessoa jurídica
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob
o n°. [número] interessada em participar da licitação modalidade Pregão presencial n°
[número do pregelo]l[ano], da Câmara Municipal de Londrina, Estado do Paraná, em
cumprimento às determinações da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, DECLARO, sob as
penas da lei, que em meu quadro de pessoal não há menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, conforme inciso
XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.
(cidade, data).

de de [ano].

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

(Obs.: Este documento deverá constar no envelope n° 2 `Documentação')
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ANEXO VI— MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. [número sequencial de atas e contratos112018
PREGÃO PRESENCIAL N°. [número e ano]
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 33/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES,
SOQUETES E FITAS ISOLANTES
VALOR: [PREÇO] ([VALOR POR EXTENSO])

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, com sede na Rua Gov.
Parigot de Souza, 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina — PR, inscrita
no CNPJ sob o n° 78.316.064/0001-93, neste ato representado por seu Presidente, Vereador
AiIton da Silva Nantes, portador da Cédula de Identidade n° [número do RG] e CPF n°
[número do CPF];

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial
em epígrafe, conforme Relatório Final de Licitação e Termo de Homologação ratificados pelo
Presidente da Camara Municipal de Londrina;

Resolve firmar Ata de Registro de Pregos com [nome da licitante
vencedora], inscrita no CNPJ sob o n° [número do CNPJ], com sede na [endereço completo],
CEP n°. [número do cep], no Município de [município], neste ato representada pelo(a) Sr(a).
[designado em ato constitutivo ou em instrumento de mandato], portador(a) da Cédula de
Identidade n° [número do RG] e CPF n° [número do CPF], nos seguintes termos:
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CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1 0 objeto deste instrumento é Registro de preços para eventual aquisição de lâmpadas,
reatores, soquetes e fitas isolantes, para atender às necessidades da Câmara Municipal
de Londrina, conforme especificações e quantidades estabelecidas no presente
instrumento, no Termo de Referência, no Edital e seus Anexos.

2 A disciplina dos prazos, das condições de entrega e aceitação, da garantia e substituição
dos produtos, das obrigações da contratada e da contratante e
das condições do pagamento estão previstas no Termo de Referência, documento que
integra o presente instrumento, como se nele estivesse transcrito.

3 A existência de preços registrados não obriga a Câmara Municipal de Londrina a firmar
110 as contratações que deles poderão advir, facultando-se a utilização de outros meios,

respeitada a legislação relativa às licitações, para a contratação pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de
condições.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4 As despesas com a execução dos contratos decorrentes do presente instrumento,
correrão à conta da dotação Funcional Programática 01.010.01.031.0001.2001,
Natureza de Despesa 3390.302600 — Material elétrico e eletrônico.

CLAUSULA TERCEIRA — DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO

5 A contratação será realizada conforme a ordem de classificação, de acordo com as

• 
disposições do presente instrumento, e será executada por emissão de Nota de
Empenho.

6 A Nota de Empenho deverá ser solicitada, pelo Fiscal do Contrato.
6.1 0 preço a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e

deverá observar o preço registrado no presente instrumento.
6.2 0 Fiscal do Contrato enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da

Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação.

7 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
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CLÁUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA

8 A Ata de Registro de Preço terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
publicação.

CLÁUSULA QUINTA — DO PREÇO UNITÁRIO E DO VALOR DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇO

9 0(s) preço(s) unitário(s) é(sdo):

[TABELA].

10 0 presente instrumento possui valor total de [prep].

CLÁUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

11 0 prazo para pagamento sera de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
definitivo, pelo servidor designado a atuar como Fiscal do Contrato, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

12 A Nota Fiscal deverá ser apresentada junto com a entrega dos produtos.

13 Se houver erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

14 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

15 Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

16 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada na Ata de Registro de Preço.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA FISCALIZAÇÃO

17 A fiscalização da contratação sera exercida por representante da Camara Municipal de
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Londrina, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução e,
quando necessário, dará ciência ao Gestor da contratação para tomar as medidas
cabíveis.

17.10 representante da Câmara Municipal de Londrina deverá ter a experiência
necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

17.2A fiscalização da Ata de Registro de Preço será feita pelo servidor que assina o
Termo de Referência (Anexo I do Pregão Presencial n°. 15/2018).

18 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:
18.1 Somente solicitar prestações da Contratada mediante a apresentação de Nota de

Empenho.
18.2 Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a Contratada não o tenha

feito.
18.3 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remetê-la ao

Departamento Financeiro.
18.4Notificar o Gestor do contrato caso identifique qualquer irregularidade para eventual

instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.

19 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.

20 0 Fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do mesmo, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis.

21 A gestão da contratação será exercida pelo gerente do Departamento de Suprimentos e
Patrimônio ou servidor por este designado mediante termo juntado aos autos.

CLÁUSULA OITAVA — DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

22 A Contratada que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições da presente Ata de
Registro de Pregos ficará sujeita às penalidades do Art. 7° da Lei 10.520/2002, bem
como às previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
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23 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e do art. 7° da Lei 10.520/2002, pela
inexecução total ou parcial deste contrato, a Contratada, garantida a defesa prévia,
ficará sujeita as seguintes sanções:

23.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação.

23.2 Multa.
23.2.1 Multa moratória de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado

sobre o valor da Nota de Empenho ou do valor proporcional do produto em
mora na Nota de Empenho, até o limite de 50% (cinquenta por cento).

23.2.2 Compensatória de até 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da Ata de
Registro de Preços ou do valor proporcional do item a ser objeto da rescisão, no
caso de inexecução total ou inexecução parcial de que decorra rescisão da Ata
de Registro de Preços, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que
o valor cumulado das penalidades não supere valor equivalente ao total da Ata
de Registro de Preços.

23.3 Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominações legais.

24 Comete infração administrativa punível com impedimento de licitar, nos termos da Lei
n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

24.1Ndo assinar a Ata de Registro de Preço quando convocado dentro do prazo de
validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de
contrato decorrente da ata de registro de preços;

24.2 Apresentar documentação falsa;
24.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
24.4Ensejar o retardamento da execução do objeto;
24.5Não mantiver a proposta;
24.6Cometer fraude fiscal;
24.7Comportar-se de modo inidõneo.

25 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto as
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de
lances.

26 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

27 A entrega de objeto em desacordo ao Edital não descaracteriza a mora, que continuará
sendo contada sem interrupção até a entrega de objeto adequado ao especificado pela
Administração no instrumento convocatório.
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28 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à.
Administração, observado o principio da proporcionalidade.

29 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, instaurado por despacho
do Diretor-Geral e julgado pelo Presidente da Câmara Municipal de Londrina.

29.10s pedidos de reconsideração serão recebidos como simples petições e não terão
efeitos suspensivos em relação à decisão proferida, contudo não desobriga a
Contratante de proferir resposta devidamente fundamentada.

30 Aplica-se subsidiariamente ao procedimento de penalização previsto no presente edital,
o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e analogicamente o previsto na Lei n°
9.784, de 1999.

31 Previamente A. aplicação de qualquer penalidade poderá a Contratada apresentar defesa,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data em que for notificada a
respeito.

32 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita
à empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência
e multa), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será
registrado em cadastro correspondente.

33 0 prazo para pagamento da multa será de 10 (dez) dias após o recebimento da
notificação para recolhimento do valor.

34 A importância relativa ao valor da multa será corrigida pelo IPCA-E (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo Especial), a partir dos respectivos fatos geradores.

CLÁUSULA NONA — DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

35 A Ata de Registro de Preço poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas
no artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993, exceto no que se refere ao §1° do referido artigo.

36 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens
registrados, cabendo ao Departamento de Suprimentos e Patrimônio promover as
negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do
inciso II do caput do art. 65 da Lei n. 8.666, 1993, e submeter a decisão à Presidência.
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37 Quando os preços registrados tornarem-se superiores aos preços praticados no mercado
por motivo superveniente, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio convocará o
prestador para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

38 Se o prestador não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado, será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, mediante despacho
da Presidência.

39 Quando os preços de mercado tornarem-se superiores aos preços registrados e o
prestador não puder cumprir o compromisso, a Presidência decidirá por:

39.1Liberar o prestador do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido do objeto, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados;

39.2 Convocar os demais prestadores para assegurar igual oportunidade de negociação;
39.3 Proceder a revisão dos preços registrados a fim de possibilitar o cumprimento das

obrigações, desde que o requerimento do fornecedor/prestador seja devidamente
documentado (por exemplo, Notas Fiscais e documentos de fabricantes), de forma
suficiente para comprovar: (a) Elevação dos encargos do particular; (b) Ocorrência
de evento posterior à assinatura da Ata de Registro de Preços; (c) Nexo causal entre o
evento ocorrido e a majoração dos encargos; (d) Imprevisibilidade da ocorrência do
evento ou dos efeitos do evento.

40 Se não houver êxito nas negociações, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio,
mediante decisão da Presidência, deverá proceder à revogação da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA DEZ — DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

41 A Contratada terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo
especifico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:

41.1Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
41.2 Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
41.3Ndo mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de

Preços.
41.4A Contratada poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência

de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual,
decorrente de caso fortuito ou de força maior.

CLÁUSULA ONZE — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

42 Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento,
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como forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil ou impossível reparação.

CLÁUSULA DOZE — DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS

34

43 Constituem documentos anexos a este instrumento: o Edital, os anexos que o compõem
— principalmente o Termo de Referência —, a proposta e quaisquer informações
prestadas por escrito pelo Prestador com preço registrado.

44 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n° 10.520, de 2002,
Lei n° 8.078, de 1990 — Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n° 123,
de 2006, e da Lei n° 8.666, de 1993, subsidiariamente.

• 
CLÁUSULA TREZE — DA PUBLICAÇÃO

45 Incumbirá à Contratante providenciar a publicação do extrato desta Ata de Registro de
Preços no Jornal Oficial do Município de Londrina, até o quinto dia útil do mês seguinte
ao de sua assinatura.

CLÁUSULA QUATORZE — DO FORO

46 0 foro para dirimir questões relativas ao presente instrumento será o da Comarca de
Londrina, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado
conforme, as partes a seguir firmam a presente Ata de Registro de Pregos em 02 (duas) vias,
de igual teor e forma, para um só efeito.

Ai1ton da Silva Nantes
Presidente da Câmara Municipal de Londrina

Londrina, [dia, mês e ano].

[nome completo da signatária]
[cargo]

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Civico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 33/2018

OBJETO: Registro de preços -para eventual aquisição de lâmpadas, reatores,
soquetes e fitas isolantes.
RECURSOS: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001, Natureza da
despesa: 3390.302600 — Material elétrico e eletrônico.
VALOR TOTAL MÁXIMO: R$ 8.055,62 (oito mil e cinquenta e cinco reais
e sessenta e dois centavos).
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: às 14h e 15min
do dia 13/09/2018.
LOCAL: Sede da Câmara Municipal de Londrina, Rua Gov. Parigot de Souza,
145, Londrina/PR, na Sala de Reuniões.
RETIRADA DO EDITAL: diretamente no Setor de Suprimentos e Patrimônio
ou no Site: http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/licitacoes.xhtml.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas pelo e-mail
licitacao@cml.pr.gov.br ou nos telefones (43) 3374-1312 (Luiz) e (43) 3374-
1273 (Felipe).

Em 31/08/201

eida
iretor Geral
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A ENERGIA CONTRATADA será de uso exclusivo da USUÁRIA em sua UNIDADE CONSUMIDORA, situada na R Fernão de Magalhaes , 383 —
Sercomtel As P. Operações, Município de LONDRINA, Estado do Paraná para desenvolvimento da atividade serviços de telefonia fixa comutada —
stfc, classificada para fins de faturamento como COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES.

Preço: A USUÁRIA pagará à DISTRIBUIDORA, mensalmente, o FATURAMENTO DE ENERGIA, considerando-se as tarifas de fornecimento do
subgrupo A4 definidas pela ANEEL, em Resolução Homologatória especifica.

PrazoNigencia: 0 presente CONTRATO terá o prazo de vigência de 12 (doze) meses, compreendido no period° de 25 de Junho de 2017 a 24 de
Junho de 2018, desde que cumpridas as condições estabelecidas neste CONTRATO.

Data e Assinatura: Londrina,19/07/2017 — Luiz Carlos Ihity Adati e Flávio Luiz Borsato (Sercomtel S.A. — Telecomunicações); Carlos Eduardo L de
Souza (Cope! Distribuição S.A.).

RESOLUÇÃO N° 055/2018
RESOLUÇÃO

0 DIRETOR PRESIDENTE E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES DA SERCOMTEL S.A. — TELECOMUNICAÇÕES, sociedade de economia
mista, em conformidade com a natureza de suas regulares atribuições legais e estatutárias;

• Considerando a natureza jurídica da Sercomtel, sociedade de economia mista, integrando a administração pública;

• Considerando o dever de apuração que recai sobre o Administrador Público, nos termos previstos na legislação vigente;

• Considerando que o Código de Conduta Profissional da Sercomtel estabelece e recomenda determinados padrões de comportamento para
todas as pessoas que exerçam qualquer cargo ou função na Sercomtel;

• Considerando o disposto na C.I. GRC n°032/2018, de 20 de agosto de 2018;

• Considerando o parecer juridic°, conforme CI.PJU/0461/2018, de 22 de agosto de 2018;

• Considerando a necessidade de garantia aos princípios da ampla defesa e o direito ao contraditório,
RESOLVE:

1. Instaurar Processo Administrativo Disciplinar para apurar suposta conduta irregular praticada pelo empregado Sr. Paulo Martins de Souza — Re
1347, que supostamente teria agido com inobservância às recomendações e vedações previstas no Código de Conduta Profissional do Grupo
Sercomtel;

2. Nomear os empregados Susan Takano — Re 1443, Vinicius Luiz Reis Monaco — Re 3814 e Ricardo Moreira de Araujo — Re 1395, para sob a
presidência deste ultimo, compor a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, que gozará de todas as prerrogativas necessárias à apuração
dos fatos, conforme estabelecido em norma própria (PN-0091-Disciplina Funcional);

3. Determinar que Coordenadoria de Gestão de Riscos e Compliance disponibilize à Comissão copia dos documentos mencionados nesta
resolução e seus anexos;

4. Determinar que a Comissão observe os procedimentos e as disposições contidas no PN-0091-Disciplina Funcional, para a realização dos
trabalhos;

5. Estabelecer o prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar;

6. Determinar que a Coordenadoria de Gestão de Riscos e Compliance, nos termos das atribuições que lhes são conferidas pela Lei 13303/2016 e
no Estatuto Social da Sercomtel, verifique o cumprimento desta Resolução, mediante o acompanhamento dos trabalhos da Comissão,
resguardando-se o necessário sigilo e a independência da mesma;

7. 0 não cumprimento das disposições contidas nesta Resolução ensejará aos responsáveis em responder pela não observância das disposições
contidas no Código de Conduta Profissional do Grupo Sercomtel;

8. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Londrina, 28 de agosto de 2018. Hans Jürgen Müller - Diretor Presidente e de Relações com Investidores

CÂMARA

JORNAL DO LEGISLATIVO

ATOS LEGISLATIVOS

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N°15/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 33/2018

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de lâmpadas, reatores, soquetes e fitas isolantes.
RECURSOS: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001, Natureza da despesa: 3390.302600 — Material elétrico e eletrônico.



t
Jornal Oficial n° 3601 Pág. 20 Quinta-feira, 30 de agosto de 2018

VALOR TOTAL MÁXIMO: R$ 8.055,62 (oito mil e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: as 14h e 15min do dia 13/09/2018.
LOCAL: Sede da Camara Municipal de Londrina, Rua Gov. Parigot de Souza, 145, Londrina/PR, na Sala de Reuniões.
RETIRADA DO EDITAL: diretamente no Setor de Suprimentos e Patrimônio ou no Site: http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/licitacoes.xhtml.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas pelo e-mail licitacao@cml.pr.gov.br ou nos telefones (43) 3374-1312 (Luiz) e (43)
3374-1273 (Felipe).

Em 31/08/2018. Mark Almeida - Diretor-Geral

EXPEDIENTE
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeito do Município — Marcelo Belinati Martins

Jornalista Responsável — José Otavio Sancho Ereno

Lei n.° 6.939, de 27/12/96 - Distribuição gratuita

Secretário de Governo — Juarez Paulo Tridapalli

Editoração — Núcleo de Comunicação da Prefeitura de Londrina

REDAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPRESSÃO - Av. Duque de Caxias, 635 - CEP 86.015-901 - Londrina-PR - Fone: (43) 3372-4013

Endereço Eletrônico: http://www.londrina.pr.gov.br/jornaloficial - E-mail: jornaloficial@londrina.pr.gov.br

A integra dos materiais referentes a licitações esta disponivel no endereço www.londrina.pr.gov.br
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A LU GO SALAS
COM 30M" - RUA PARA -

, 433 - CAMBE.
t F.(43)99923-3540.

No 22 andar em clinica
odontol6gIca em Cambé.

• (Soma localização e acaba-
• mento. (43) 3254-8080

SALÃO ALUGA
RUA ARAT1NGA, 214 VILA
VARA, C/ 120IVP, R$ 780,00.
TEL (43)98812-1648

WORMY/EIS
. AV. EUROPA, .10. P17.6, BARRA-

' cAo Cl PA MTS,WC. CRECI J
ed95 TEL (43) 3321-5158.
wwwvitorimcveis.ccm.br

AWGASE KRNET
Rua Renê Descartes, 48, de (rate
a fac. Arthur Thomas, 1 oto/salakoz
e wc . Fad' acesso UEL, col. Uni-
versitario e Shcpping Catuaf/Auro-
ra. Td. (43) 3321-7580

APARTAMENTO 011M0 PADRÃO
R. Piaui 1329, 15° andar, cond.Bai-
xo — 1 qto, sala/sacada, lavabo,
arms., otiz plane1 e gar., Piso. °lima-

espe gourmet, lavaria, e acade-
mia. Ed.Prime.Tel.(43)3321-7580

NISSAN
FRONTIER S 4X4 2016

PRATA, MANUAL 6 MAR-
CHAS, 50.547KM. TEL: (43)
99991-1451

VENDE-SE NISSAN
Sentes 2.0, cinza, flex, 2012/
2013. fone:(43) 3339-0065
comV 99998-2443.

VENDO
AS 44000 Flex Branco
68600 KM usado 43-
999284816.

510
S10 CABINE DUNA 2014

LTZ, Branca, flex, comp!.
camera de ré, placa a, su-
per conservada!!!
Tel.(43)3321-8282 / 99991-

TOYOTA  
w,)  

Preto, completo, 126 MIL
KM , pneus novos, couro
Tel (43)99996-1055

I4..!•
Prata, automático, comple-
to, Cl computador de bordo
e 4 pneus novos.
Tel (43)99996-1055

Branco peroltzado. 35.000
ion. Onico dono, sem data-
[has. R$ 87.000. Tel (43)
98449-1239/3538-1508

HILUX CABINE DUPLA SRV
Prata,2006 mecânica, 4x4,
motor 3.0, diesel, pneus
novos, AS 62.500
(43)3321-8282/9 9991-3388

HILUX CD 4X4 SRV2011
MODELO 2012 , PRATA, R$
95.000 TEL (43) 99991-3534
/ 99956-500211M

HILUX SW4 3.0 2007
Prata, completa, Air bag,
ABS, rodas, motor, 3.0, die-
sel, 4X4, cambio automáti-
co, couro, boa de pneus,
supVEÍCULOS Tel.(43) 9 96304847

erconservada.

CNIC TOURING 16/17
Turbo, branco, completo, c/
teto solar, 24.000km. S6
vendo, estado de zero, R$
111.500,00 (43) 99972-7143.

- HONDA CRV 10/11
Praia, único dono, comple-
to, pneus novos R$ 51.500,
Fone: (43) 98408-3333.

• HONDA FÍÍ DX FLEX
; 2011, Prata, comp. Particu-

lar, 2 dono Cl manual. Im-
pecável. R$ 30.500. Tel (43)

' 99963-9449 ou 3343-0444
Preto, completo, todos op-
cionais, rodas especiais.
17 MIL KM, Particular.
R$ 44.000. Tel. (43) 99607-
1719 (Tim) ou 3328-8636

CHEVROLET

VENDO CORSA1.0 JOY
2006/2007 Único dono,
4 portas, placa A,
Tel(43) 99134-2302.

VENDE-SE CRF 230
: ANO 2015, UMA XER 300,
• ANO 2014.

FONE: (43)99928-2779

FIAT

VENDO
AS 28900 Flex Branco
72500 KM usado 43-
33483605.

STRADA
. STRADA ADV. DUPLA

2013, PRATA, AC. TROCA,
R$42.500, TEL (43) 99919-
0070.

STR ADA CAB. SIMPLES
12/12 TREK, branca, 1.4
flex, ar direção, rodas liga
leve, vidros e travas elétri-
cas, pneus novos, Calico
dono, placa A, 63.000
km único dono!! Tel.
(43)3321-8282 / 99991-3388 

FORD

Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parana
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGAO PRESENCIAL IN' 15/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO IV°. 33/2018

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisiçAo de 15mpadas, reatores, soquetes e fitas
isolantes.
RECURSOS: Funcional programatica: 01.010.01.031.0001.2001, Natureza da despesm
3390.302600 — Material elétrico e eletr5nico.
VALOR TOTAL MAXIMO: R$ 8.055,62 (oito mil e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois
centavos).
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: As 149 e 15min do dia 13/09/2018.
LOCAL: Sede da CtimaraMunicipaldeLondrina,RuaGov.Parigotde Souza,145,Londrina/PR,na Sala
de Reuni5es.
RETIRADA DO EDITAL: diretamente no Setor de Suprimentos e Patrimônio ou nó 'Site: bhp://

VOLKSWAGEM

FOX
FOX 2015 1.6 HIGHLINE

ÓT1M0 ESTADO, PRATA,
ÚNICA DONO. Tel : (43)
99972-3452 / 3055-4040

GOL 2011t2011 POWER
Prata. flex, 1.6, ar direção,
vldros elétricos, step s/
uso, placa A, único  dono,
39.000 km novIssImoill Tel.
(43)3321-8282 / 99991-3388

MB1113ANO78
Com truck, granelelro, con
seryado. Bom preço. Fora
(43)3341-6401

VW CHLAPETT1 MAR INOA-
CONCESSIONÁR1A

FORD CARGO 815 — 10/1C
PRATA — CARROCERIA DE M
ONIBUS •
WV 17210 • CARROCERIA
POLO GVU • BRANCA
20022002
CARROCERIA DE FERRO ABE
TA 620 MTS— MA/RCA TABA
www.chiapetticarrinhoes.com
Form: (44) 3125-9999 celular : (
99157.7577 •

VW CHARM UMUARAMA.
CONCESSONÁRA

W/25-370 07/08 - cavalo - Ted
BRANCO
WV 26-280 8X4 Tragado - 13/1
BRANCO
MB 1938 05-05- 3°E1X0/ Branc
MS. 1938 99/99 -3/ EIXO -Bra,
M.8.1935 97/97-T080- Branp
M.B.1318 08/08 - BAD—BRA//C
VW 24-280 8)12/ 20122012
BRA//GO
VW 17-210-2002/2002 BRA//C
VW 24-2508x2 /2011/2011 /Pil
VW 13-18020192011 Brenco/e
CARGO 2428 20102011 / Bras
CARGO 1517E 2009/201C1/ Bata
CÂMARA FRIO COM MOTOB'..
FORD F12000 19891998-Orara

JETTA COMF. 11/12 wovw.chiapetticarnithcescom
MANUAL, AC. TROCA, Fone: (44)3621-9999 ceL.Aar
R$42.900, (44)98810.8850
TEL (43)3324-3344

VW PARAT11.6 SURF FLEX
2008/2009 - PRATA -
ONICO DONO.
FONE: (43)99923-3540.

MOTOS

VENDO
YAMAHA MT 03 2016/2016
AS 19000 Gasolina Venne-
lho 2000 KM usado 43-
991790069.

YAMAHA MT 01 -2D8
SUPER CONSERVADA
23.000 KM, PRETA TEL:
(43) 99915-9797

U*A

CAMINHÕES

FORD CARGO 816 - 2013
PRATA Único Dono Car. de
Madeira.46T1M0 ESTADO!
T: (43)9 9642-2888 T1M Wats

AVIAÇÃO

VENDE-SE AVIÃO
BONANZA V-35

Estado de zero e Flanga
www.oportunidades.
vende-se.corn,br
Tel (44) 99986-6348

4mis =,
BATIDOS

CONSÓRCIOS

0 AUTO CONTEMPLADO
Crédito AS 24.400 Entrada
R$11.900 + 52 X R$302,00
F(43)3324-9231/99991-6940

0 AUTO CONTEMPLADO
Crédito 8824.370 Entrada
AS 9.900 + 41 X R$369,00
F(43)3324-9231/99991-6940

ACABO COMPRANDO SEU
CONSORCIO -"SR CON SORCIOS

EM DIA, CANCELADO,
CU ATRASADO.
PAGAMENTO A VISTA.
TEL(43) 3324-92310U90581-6th

MUNICÍPIO DE ITAMBARACA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO

0 Municipio de Itambaraca/PR torna público e CONVIDA
interessados em participar do PREGÃO PRESENCIAt
n° 039/2018, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM pare
Contratação de empresa especializada para cobertura de
seguro para veículos da Frota Municipal, por um period
de 12 meses, com assistência técnica 24horas por dia,
07 (sete) dias por semana, em todo o território nacional,
Credenciamento, abertura, avaliação das propostas e
disputa de preços dia 14/09/2018 a partir das 09h:15rt
Aquisição do Edital: Setor de licitação, sita Av. Interventc
Manoel Ribas, 06, ou no sitio: WWW.itambaraca.pr.gov.
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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2018

As 14 horas e 15 minutos do dia 13 de setembro de 2018, na Sala de Reuniões da Camara Municipal de

Londrina, foi realizada a primeira sessão pública do pregão presencial em epígrafe para o Registro de

Preços para eventual aquisição de lâmpadas, reatores, soquetes e fitas isolantes, com a presença do

Pregoeiro, o Servidor Luiz Fernando Moraes Marendaz, e da Equipe de Apoio, o Servidor Anderson Rafael

Delattre Abe, designados pela Portaria n°. 108/2016 e pelo Edital do referido certame. Também

acompanhou a sessão a servidora Júlia Saragoça Santos.

0 Pregoeiro abriu a sessão pública, mas não se apresentaram licitantes até o momento da declaração de seu

encerramento As 14h45. Assim, o Pregoeiro declarou a licitação deserta.

A presente ata foi lida e assinada pelos presentes.

Pregoeiro:

Luiz Fernando Moraes Marendaz

Equipe de Apoio:

Anderson Rafael Delattre Abe-

Servidora:

Júlia Saragoça Santos

Lot*" 
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo n° 33/2018

Pregão Presencial n° 15/2018 — Objeto: Registro de Preço para eventual aquisição de

lâmpadas, reatores, soquetes e fitas isolantes

A sessão pública do Pregão Presencial n° 15/2018 foi designada para a data

de 13/09/2018, porém, nenhum licitante compareceu, conforme relatado na ata da sessão

juntada à fl. 114 dos autos, e a licitação foi declarada deserta.

Assim, nos termos do Acórdão 3638/2015 — Pleno do TCE-PR, encaminho o

processo para parecer jurídico e, após, para decisão da Diretoria-Geral

Londrina, 17 de setembro de 2018.

Luiz e ti ora s Marend z

Pregoeiro



Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

ASSESSORIA JURÍDICA

ASSUNTO: Licitação para aquisição de materiais elétricos - Certame Deserto

INTERESSADO: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

RELATÓRIO

Segundo Relatório de Licitação de fl. 115, nenhum licitante compareceu

Sessão Pública do Pregão Presencial n. 15/2018, conforme Ata de fl. 114, culminando com o

certame sendo declarado deserto, em razão do não comparecimento de licitantes. Assim, nos

termos do Acórdão 3638/2015 do TCE-PR, os autos do procedimento administrativo foram

encaminhados para parecer jurídico.

PARECER

I. A razão desta manifestação decorre da interpretação do TCE-PR, que

entende necessária a emissão de parecer jurídico quando da finalização de certames

considerados desertos ou fracassados, visando a motivação do ato.

2. Como regra, a doutrina diferencia as licitações desertas das licitações

fracassadas, como se vê de passagem de Roberto Ribeiro Bazili e Sandra Miranda:

"Essa é a hipótese da chamada licitação deserta, que não se confunde com a

fracassada. Abihas levam ao mesmo resultado, Ott seja, a impossibilidade de contratar o objeto

licitado e pretendido pela Administração. Porém, na licitação deserta não acorrem

interessados ao procedimento licitatório, enquanto que na fracassada os interessados

comparecem ao certame mas não preenchem os requisitos para habilitação ou, quando

qualificados, suas propostas são desclassificadas, ou, então, desistem de participar. (BAZZILL

Roberto Ribeiro e MIRANDA, Sandra Julien. Licitação a Luz do Direito Positivo. São Paulo: Malheiros,

1999. p. 166)"

A hipótese, segundo o Relatório de tis. 115, é de licitação deserta, portanto.

Isto inclusive ja foi declarado.

qf
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3. A legislação não trata especificamente dos procedimentos a serem

adotados nestas hipóteses. Deste modo, é necessário novamente recorrer à doutrina para se

buscar o melhor modo de solucionar a questão. Por sua precisão e sentido prático, valemo-nos
do posicionamento de Araune Duarte da Silva a respeito, que trata a questão em pormenores:

"Uma questão recorrente é como finalizar a licitação deserta ou
fracassada?' A legislação pouco tratou de um modo geral sobre licitações
desertas ou .fracassadas e, nesse boar, também não tratou especificamente do
processamento das licitações desertas ou ,fracassadas. Mas, a contratação
pública segue unia sequencia procedimental e mesmo quando a finalidade
não é atingida e o contrato não pode ser celebrado, por algum motivo, é
preciso que se dê um encerramento adequado ao processo.

Assim, para solucionar a questão, é importante se ter em mente que a Lei de
Licitações trouxe apenas três possibilidades para se finalizar um
procedimento licitatório: homologação (art. 46, inciso VI, da Lei n°
8.666/93), anulação e revogação (art. 49, da Lei n° 8.666/93). A
homologação tem lugar quando a licitação obteve êxito. A anulação é ato
praticado para pôr fini a um procedimento que contem vicio de legalidade.
Já a revogação cabe quando a licitação não concretiza seu objetivo —
contratação —, em razões de fatos superveniente que a tornam inoportuna ou
inconveniente.

Verifica-se, dos conceitos já trazidos a baila de licitação deserta ou
.fracassada que estas situações não se enquadram nos exatos termos legais
de nenhuma das hipóteses acima aventadas para finalização do
procedimento licitatório.

Diante disso, uma primeira possibilidade seria fazer uma interpretação
extensiva da legislação e aplicar um dos institutos legais. Se assim fosse, a
melhor solução seria a revogação, visto que há um fato superveniente
ocorrido no transcurso da licitação -- ausência de interessados ou
inabilitação/desclassificação de todos os proponentes — que torna a
contra/ação inoportuna e/ou inconveniente. Entretanto, em que pese o
entendimento seja ,sustentável e defendido por alguns, a autora entende
diferente.

Veja-se, não vislumbramos que o modo mais adequado de encerrar uma
licitação deserta ou frustrada seria forçar um enquadramento no art. 49, da
Lei n°8.666/93, revogando-a. Entende-se que uma licitação, quando deserta
ou fracassada, deve simplesmente assim ser declarada, vale dizer, o
resultado .final do certame e seu encerramento se dão por meio de ato
administrativo, praticado por autoridade competente, simplesmente
declarando a licitação deserta ou fracassada.

Como dito, a legislação não guarda solução expressa para todos os
problemas. Ela apenas alguns ingredientes' que deverão ser utilizados
para elaboração das inaiS variadas formas procedimentais. A finalização da
licitação deserta ou .fracassada não está prevista expressamente na Lei,
porém .faticaniente ela ocorre e sua procedimentalização pode ser
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absolutamente determinada com base no contexto legislativo e do processo
de contratação pública. Para tanto, basta uma interpretação deste processo
que privilegie a sua compreensão como algo que congrega valores e
soluções tanto expressas, mas também e especialmente implícitas na
essência deste regime jurídico. As soluções devem trabalhar com as
finalidades e as razões de existir de cada instituto. Sendo assim, se a
finalidade do instituto revogação se presta a declarar que a Administração
não tern mais interesse na contratação nos moldes licitados, não pode ser
utilizado para encerrar um procedimento que congrega uma necessidade e
uma solução nos quais a Administração ainda possui interesse.

Portanto, entendemos que uma licitação deserta ou fracassada, para
encerrar-se adequadamente, deve simplesmente assim ser declarada". (in
Licitação Deserta ou fracassada: como encerrar? Disponível em
< https://www.zenite. Nog. br, 1 ici tacao-deserta-ou-fracassada-como-encerrar7> Acesso em
19/09/2018)

4. Neste sentido, diante das informações prestadas e da documentação

acostada, que enfatizam que todas as providências administrativas foram adotadas para o
chamamento do maior número de licitantes, não tendo surtido efeito, pode a presente licitação

ser declarada deserta.

5. De qualquer sorte, para finalizar convém mencionar outra advertência

encontrada na doutrina da mesma Araune Silva', ante sua pertinência:

" importante dizer que a Administração, antes de simplesmente atribuir
nova numeração ao Edital e relançá-lo, deverá avaliar os motivos que levaram ao fracasso ou
deserção da licitação anterior, revendo atos eventuulmenie praticados, refazendo orçamentos

ou melhorando especificações técnicas, se for o caso, no intuito de evitar novo fracasso do

certame. Vale dizer, a Administração antes de elaborar o novo edital e publicá-lo deverá
procurar entender o que levou ao fracasso ou ao desinteresse pela licitação anterior e corrigir

os eventuais erros ou falhas, colaborando para o sucesso do novo certame. Assim, é de todo

recomendável que a Administração, antes da e aboração do novo edital, identifique eventuais

atos falhos que possam ter contribui para o acasso do Edital anterior e corrija-os."

o e , e 1 Ie setembro de 2018.

Carlos (O CML

1 in https://www.zen ite.blog.bricomo-conduzir-a-contratacao-apos-declaracao-de-licitacao-deserta-ou-
fracassada-e-possivel-republ icar-o-mesmo-edital-pode-se-aproveitar-o-mesmo-processo/
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DESPACHO

Processo Administrativo n°. 33/2018
Pregão Presencial n°. 15/2018 — Objeto: Registro de Prego para eventual aquisição
de lâmpadas, reatores, soquetes e fitas isolantes

Tendo em vista que a sessão do Pregão Presencial n°. 15/2018 designada para a
data de 13/09/2018, restou deserta, conforme relatado na Ata da aludida sessão, juntada

f1.114 dos autos.
E, ainda em atendimento ao parecer jurídico exarado pelo Dr. Carlos Alexandre

Rodrigues, advogado desta Casa, cujo entendimento é que, em que pese todas as
providências administrativas foram adotadas para o chamamento do maior número de
licitantes, esta foi declarada deserta, portanto, deve-se preventivamente avaliar quais
foram os motivos que levaram o certame a tal resultado, a fim de se evitar uma possível
reincidência.

Desta feita, e por todo o exposto, esta Diretoria manifesta-se pelo arquivamento do

a Processo Administrativo n°. 33/2018, e a nova autuação com cópia das pegas principais
do certame.

Atenciosamente,

Imeida
ir tor Geral


